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                                                           ÖZ 

 

         Batı Felsefesi Tarihinin en etkili isimlerinden biri olan David Hume, sormuş 

olduğu  sorular ve yanıtları ile kendisinden sonraki gelişmelerde de önemli rol 

oynamış ve aynı oranda da eleştiriye maruz kalmıştır. Özellikle  nedensellik görüşleri 

bağlamında ele alınmış olan David Hume’u, bu çalışmamda kendisinin sormuş 

olduğu sorular doğrultusunda incelemeye çalıştım. Bu süreçte, çıkış noktası olarak 

Hume’un kendi  düşüncelerini almış olmama rağmen, incelememi derinleştirebilmek 

adına, kendisine bazı noktalarda  yöneltilmiş olan değerlendirmelere de yer 

verilmesinin gerekli olduğunu düşündüm. Felsefesinin temel belirlenimleri ekseninde 

geliştirdiği nedensellik eleştirisinin nasıl şekillendiğini ortaya  koyabilmek için,  

nedensellik görüşlerine geçmeden önce, kendisinden önce aynı akımın 

temsilcilerinden belli  başlı  isimlere değinmekle başlayarak, bu sürecin sonunda,  

Hume’un bilgi felsefesini ve bu bağlamda da asıl konum olan nedensellik eleştirisini 

ayrıntılı olarak incelemeye çalıştım.  

 

   
 
                                                      ABSTRACT 

 

Among the most outstanding thinkers in the history of Western philosophy,   

David Hume had a great influence upon the progress following him with his 

enquiries and answers as much as the criticism he received in return. Referring to 

Hume in coherence with his ideas of causality, I have tried to analyze him within the 

frame of his very questions. I believe that it would be essential to mention the 

scrutinies he was liable to on certain issues despite the fact that I have chosen his 

own ideas as a starting point in the process. Before  illuminating  how his vision of 

causality, he developed through the basic determinations of his philosophy, took 

shape, I have started with mentioning some of the main proponents of the same 

doctrine preceding him and tried to analyze Hume’s epistemology and inquire into 

his vision of causality, which is my main subject . 
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                                                      ÖNSÖZ 

 

         Batı  Felsefesi Tarihi  sürecinde önemli  ve etkili  bir akım olan  emprizmin  

doruğundaki  isim olan  David  Hume, bu  zincirin halkalarından  biri olan İngiliz  

Empirizminin  en önemli ve yarattığı etkiler göz önünde bulundurulduğunda da en 

etkili  ismidir. Bu çalışmamda öncelikle  bu düşünce geleneğinin, antikçağdan  David 

Hume’a kadar  nasıl bir  gelişme  gösterdiğini,  belli başlı  isimlere sınırlı da olsa, 

kısa değinmeler  şeklinde inceleyerek, bu süreci  bilmenin de oluşturduğu artılarla,  

çalışmamın asıl konusu olan  David  Hume’un  görüşlerini daha iyi anlatabilmek 

istedim. Çalışmanın  birinci bölümünde, empirist  felsefenin antikçağdan  David  

Hume’a kadar  gelişmesini başlıca  empirist  düşünürlerin  bilgi  anlayışları 

bağlamında  kalarak ele almaya çalıştım. 

 

         İkinci  bölümde , bu çalışmanın asıl konusu olan  David Hume’un  bilgi 

felsefesini ayrıntılı olarak inceleyerek, nedensellik eleştirisinin  çıkış noktasını 

belirlemeye çalıştım.    

 

         Üçüncü  ve ana bölümde ise, Hume’un nedensellik  eleştirisinin ayrıntılı bir 

çözümlemesini yapmaya çalıştım. Bu  çözümlemede,  Hume’un  ele aldığı  sorunlar  

çıkış  noktamı  oluşturdu. Ancak  bu  bölümde, Hume’un  belli  başlı  düşüncelerine 

yönelik olumsuz eleştirilere, eleştirileri  yöneltenler  değil,  yöneltilen eleştiriler 

bağlamında yer vermeye özen gösterdim. Hume felsefesinin analizi  ile elde edilen 

sonuçları  değerlendirerek yerinde olmadığını düşündüğüm değerlendirmelerin neden 

yerinde olmadığını, yine Hume’a  giderek,  göstermeye çalıştım.  

 

         Bu tezin hazırlanmasındaki katkılarından dolayı başta tez  danışmanım sayın 

Doç.Dr. Atilla Erdemli’ye ve her konuda yardımlarını esirgemeyen bölüm  

hocalarıma ve  desteklerinden dolayı aileme teşekkürlerimi  sunuyorum. 
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GİRİŞ 

 

David Hume, bilgi felsefesindeki farklı yanların yanısıra nedensellik eleştirisi 

noktasında da önemli ve incelenmesi gereken bir isimdir. Çünkü bu konu ilk kez 

Hume tarafından böylesine ayrıntılı bir eleştiriye maruz kalmıştır. Hume, geçmişte 

mantıktaki öncül ve sonuç ilişkisine benzetilmiş olan nedenselliğin bu şekilde 

anlaşılmasının yanlış olduğu  düşüncesi ile, bu kavrama yönelmiş ve bu çabasını 

sonuna kadar götürmüştür. Nedensellik kavramına yönelik eleştirileri ile, felsefe 

tarihinde oldukça etkili olmuş olan Hume, sorduğu önemli ve sarsıcı sorularla hala 

canlı tartışmalara sahne olan bir problem alanı yaratmıştır. Bu tartışmada, kimi 

felsefeciler, Hume’un görüşlerinin bazı noktalarda yanlış değerlendirildiği 

düşüncesindedirler.  

 

Bu çalışmamda, Hume’un bilgi felsefesinin temellerinden hareketle 

nedensellik eleştirisine dair cevaplanması hedeflenmiş sorular, Hume’un da sormuş 

olduğu sorulardır. İlk bölümde değineceğim isimlerin tümünde ortak olduğu gibi, 

kendi sınırları, aynı zamanda gözlem ve deneyin de sınırları olan Hume, insanın 

anlama yetisinin gücünü ve sahip olunan ideaların ve akılyürütme etkinliğinin  

işlemlerini ve insan doğasının ilkelerini açıklamayı kendine hedef olarak 

belirlemiştir. Hume üzerine yapacağım bu çalışmamda, özellikle nedensellik 

eleştirisine ilişkin, kendisine yönelik değerlendirmelerin tamamına değil, yerinde 

olmadıklarını düşündüğüm değerlendirmelere  yer vermeye çalışacağım. 

 

Üç ana bölümden oluşacak bu çalışmamın ilk bölümünü, ele alınan sorunların 

Batı Felsefesi Tarihi boyunca süregelen sorunlar olduklarının algılanabilmesi için 

oluşturacak ve Hume’a kadar empirist düşüncenin gelişimini son derece kısıtlı da 

olsa gözden geçirmeye çalışacağım. İkinci bölümde ise, aynı zamanda Hume’da asıl 

incelemek istediğim nedensellik düşüncesinin de temelini oluşturan bilgi felsefesinin 

temel taşlarını oturmaya çalışacağım. Bu iki bölümü kendisine ulaşabilmek için 

hazırladığım ve aynı zamanda asıl incelemek istediğim konu olan nedensellik 
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görüşlerini ise üçüncü ve ana bölümde inceleyeceğim. Nedensellik eleştirisine 

yönelik bu incelememde, özellikle Hume’un nedenin  zorunluluğu, tümevarım ve 

sürekli birliktelik düşüncelerine ilişkin yapılan  yorumlardan, yerinde olmadığını 

düşündüklerime, eleştiriyi yöneltenler değil, yönelttikleri eleştirileri bağlamında 

sınırlı olarak yer vermeye çalışacağım.  

 

Hume’un bu görüşlerini incelerken, konunun temelini oluşturan sorulardan 

ilki, Hume’un nedensellik eleştirisinin niteliği ve bu eleştirisinin nedensiz var 

olmanın olanaklılığını savunduğu gibi bir sonuca vardırılıp vardırılamayacağı 

olacaktır. Bir diğer soru ise, tümevarım konusunda ortaya çıkmaktadır. Hume’un, 

neden ve etki arasında ve gelecekte olacaklara dair bir zorunluluğun bulunmamasına 

rağmen insanların düşüncelerinin bu yönde olduğu belirlemesinin ve bu zorunluluk 

düşüncesinin altında yatanı ortaya çıkarma çabası ve giriştiği soruşturma ile 

yaptığının skeptik bir tümevarım tartışması olup olmadığını belirlemeye çalışacağım. 

İncelenecek konulardan bir diğeri olan sürekli birliktelik kavramını ise, tanımı, 

gerekliliği ve yeterliliği bağlamında değerlendirmeye çalışacağım. Hume’un 

nedensellik eleştirisini incelerken, değerlendirmelerine yer vereceğim isimleri, 

sadece Hume’a getirdikleri eleştirileri ile alarak, kişinin tam bir incelemesine ya da 

bir  karşılaştırmaya yönelmeyeceğim. 

 

Hume, nedensellik kavramına yönelik en köklü eleştiriyi yapan kişi olarak, 

bilimlerin gerek bilerek, gerek bilmeyerek kendisine dayandığı ve aynı zamanda 

metafiziğin de temel ilkelerinden biri olan bu kavramın analizini yapma ve altında 

yatanı bulabilme isteği ile yola çıkar. Hume, aklın bu kavramı, nasıl olup da kendi 

eseri saydığını ve yine o şey ileri sürüldüğünde, onunla birlikte başka birşeyin de 

zorunlu olarak ileri sürüldüğü bu kavramın kaynağını sorgulamıştır.1 Çıkış noktası 

ise, böyle bir kavrama, a priori olarak ya da salt kavramlardan hareketle ulaşılıp 

ulaşılamayacağı olmuştur. 

 

                                                 
1 Immanuel Kant, Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena,  
    Çev: İ. Kuçuradi, Y. Örnek,  Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 1995, s.26.   
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Hume da kendisini, Batı Felsefesi Tarihi boyunca süregelmiş akıl-doğa 

diyalektiği olarak nitelenen sorunun içinde bulmuştur. Nedenselliğe yönelmesindeki 

itici güçlerden birinin de, dış dünyanın varlığının garantisini bize sağlayanın ne 

olduğu ve nedensellik kavramının tek tek varolanların varlıklarını tanıtlayabilme 

gücüne sahip olup olamayacağı olduğunu düşünmek, süreç düşünüldüğünde yanlış 

olmayacaktır. 

 

         Bilgi sorunu, felsefe tarihinin ilk dönemlerinden bu yana en temel sorunlardan 

biri olarak yerini daima korumuştur. Bilginin kaynağı, kurucu öğeleri, bu öğelerin 

bağlantılarının nasıl kurulduğu ve bu bağlantılar sonucu oluşan bilginin niteliği, 

doğru olarak ifade edilmesi ve bu doğruluğun da nasıl test edileceği gibi soruların 

cevaplarının arandığı bu alan, epistemoloji adı altında işlenmiştir. Özellikle 17. 

yüzyılda ve Descartes’tan itibaren, tüm filozofların bilgi kuramlarını, bilginin iki 

kutbu olan özne ve nesne bağlamında şekillendirmeye başlaması ile, bu iki kavram, 

özne ve nesne kavramı, epistemolojik açıdan ele alınmaya başlanmıştır. Özne, 

bilginin yapıcısı ve taşıyıcısı iken, ilkçağda cevher, ortaçağda mantıksal bağlamda 

yüklemin karşısında olmak üzere, konu anlamında kullanılmıştır. 17.yüzyılda ise 

özne, dışsal olanın karşısında içsel bir yapı olan bilinçliliği ifade eden, kendinde 

bilme gücünü taşıyan, kendisini ben olmayanın karşısında bulan ve nesneye bilme 

amacı ile yönelen insanı ifade etmektedir.2  Nesne ise, bizden bağımsız olarak belli 

bir nitelik ile kendisini gösteren şey anlamına gelmiştir.3 Yine bu dönemden itibaren, 

bütün filozoflar bilgi kuramlarını özne-nesne ilişkisi bağlamında geliştirmiş ve özne 

ile nesneye yükledikleri anlamlarla farklı bilgi felsefeleri oluşturmuşlardır. Tüm bu 

bilgi  kuramları farklı özne ve nesne kuramları üzerine kurulmuş olsalar da, hepsinde 

ortak bir ön kabul söz konusudur; öznenin bilen, nesnenin de bilinen olması. 

 

         Bilginin kaynağı noktasında ise iki farklı güçlü akım oluşmuştur. Bunlardan 

biri olan rasyonalizm, öznenin bütün yapılarının çözümlenmesi ile, nesnenin 

bilgisinin nasıl mümkün olduğunu bulmaya çalışmış, yani aklı, duyularla 

edinilenlerin önüne koymuşlardır. Bir diğer akım ise, duyu deneyimine verdiği 
                                                 
2. Bedia Akarsu, Felsefi Terimler Sözlüğü, İnkılap Yayınları, İstanbul, 1998, s. 148. 
3  A.e., s.133. 
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önemle rasyonalizmden ayrılan empirizmdir. Duyular yoluyla elde edilen bilgi, sözü 

edilen bu iki akım için de farklı anlamlar ifade etmektedir. Bu bilgi, rasyonalizm için 

sadece maddi, bulanık ve belirsiz iken, empirizm için her şey duyu deneyiminden 

kaynaklanır ve doğru olanın ne olduğunu bilebilmemizin tek yolu, duyularımızın 

verdikleridir. Empirizm, rönesansla birlikte iyice gelişmiştir, çünkü bu dönemdeki 

bilimsel gelişmeler empirizmin yolunu açacak nitelikte olmuşlardır. Tüm bunlar 

dikkate alındığında, her felsefe sisteminin, içinde yaşadığı dönemin koşulları 

bağlamında şekillendiği açıkça anlaşılmaktadır. Ama elbette felsefede problemler, 

değerlendirilmeleri açısından dönemden döneme ne denli farklılıklar sergiliyor 

olsalar da, problemin kendisi varlığını sürdürmektedir. Bilgi kuramları da her 

dönemde belli farklılıklar barındırsa da, bilgiye duyu verilerini kaynak gösteren 

empirist düşünüş, Hume’dan önce de çeşitli filozoflar tarafından şekillendirilmişti. 

Hume’un nedensellik eleştirisini üzerine kurduğu bilgi felsefesini anlama çabamıza 

da, bu düşünce sisteminin, süreç içinde nasıl şekillendiğinin hatırlanması ile 

başlamak yararlı görünmektedir.  
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1. BATI  DÜŞÜNCE TARİHİNDEN  EMPİRİZM 

     HATIRLATMALARI  
    

Batı Felsefesi Tarihi boyunca, “Giriş” bölümünde de belirtildiği gibi, bilginin 

kaynağı olarak iki alan dikkati çeker;  akıl ve deney. Bilginin kaynağı olarak aklı 

temel alan görüşler giderek akılcılık (rasyonalizm); deneyi temel alan görüşler ise, 

deneycilik (empirizm) adı altında toplanmıştır. Akılcılık, bilginin kaynağının akıl 

olduğunu ve aklın duyu verilerine önceliğini ve üstünlüğünü, deneycilik ise bilginin 

olanaklı tek kaynağının duyu verileri olduğunu ve duyu verilerinden önce ve 

bağımsız hiçbir bilgi edinemeyeceğimizi savunur. Antikçağ’da doğa felsefeleri ile 

ortaya çıkan bu anlayışlar, felsefe tarihi boyunca, değişik görünümler altında 

varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bilginin kaynağı olarak görülen ve değişik felsefelerde 

işlenen bu sorun, çalışmamızın konusu ve empirizmin doruklarından biri olan David 

Hume tarafından da ele alınmıştır. 

          

David Hume’un felsefesinde karşımıza çıkan tavırlardan biri de 

kuşkuculuktur. Ancak, küçük ayrıntılar dışında empirizmle aynı kaygılardan 

beslenen kuşkucu tavrı o, bir skeptik gibi benimsemez. Hume’un kuşkuculuğu, hiç 

bir konuda kesin bilginin olanağını kabul etmeyen, olsa bile insanın ona 

ulaşabilmesini olanaksız kılan ve bu bağlamda neredeyse bilmeyi ve dolayısıyla da 

yaşamı imkansız hale getiren sürekli bir kuşkuculuktan uzaktır. Hume’un 

kuşkuculuğu, duyumların ötesi üzerine söz söyleyebilme savında olan bilginin 

sağlamlığının olanaksızlığı ve kendisinin sahte metafizik (bkz. Böl. 2.1.1.) olarak 

tanımladığı metafiziğin anlamsızlığını göstermeyi amaçlayan ılımlı bir kuşkuculuk 

olmuştur. 

          

Bir düşünceyi anlayabilmenin doğru yollarından biri, o düşünceyi 

kaynağından başlayarak izlemektir. Çünkü düşüncenin öncülleri, kaynağındadır. 

Felsefe tarihi boyunca hemen her filozof gibi, David Hume da bir düşünme sürecinin 

içinde yer alır. Bu süreç, geriye bakacak olursak daha Ortaçağda Duns Scotus, 
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Ockhamlı William, ardından Francis Bacon, kendi çağında ise Thomas Hobbes, John 

Locke ve George Berkeley tarafından oluşturulmuştur. Ancak David Hume’un da 

içinde yer aldığı bu sürecin, Antikçağ’a uzanan bir geçmişi bulunmaktadır. 

 

1.1. Antikçağdaki Gelişmeler 
          

Sokrates öncesi doğa felsefelerine baktığımızda, ana madde, arkhe sorunu en 

önemli sorun olarak karşımıza çıkar. Ana maddenin ne olduğundan başlayan ve 

giderek oluş ve tek tek şeylerin bilinme sorununa ulaşan yaklaşık üç bin yıllık Batı 

Felsefe Tarihinde, doğanın özü, onun biçimleri ve gerçekleri ile ilgilenen doğa 

bilimleri, doğayı genel ilkeler çerçevesinde anlamaya ve açıklamaya çalıştığı bilinen 

ilk filozof olan Thales’ten bu yana, en önemli alanlarından birini oluşturmuştur. Bu 

alanı kendisine konu edinmiş olan felsefenin ise, ulaştığı sonuçların etkileri göz 

önünde bulundurulduğunda, bu sonuçları göz ardı ederek yapılacak 

değerlendirmelerin, daha en başından kendi kendini daralttığını söylemek yanlış 

olmayacaktır. İnsanlık tarihi ile aynı oranda eskiye dayanan doğa bilimlerinin 

yöntemi, ilgilenilen alanlar ve kapsamları da, her dönemde, o dönemin düşünce 

sistemine göre farklılıklar  göstermiştir. 

 

İlk paragrafta da belirtildiği gibi, Batı Düşünce Tarihi ile yaşıt olan doğayı 

anlama çabasında ilk karşımıza çıkan isim, doğayı belli ilkeler çerçevesinde 

açıklamaya çalışan Thales olur (M.Ö. 7-6. yy.). Anaxagoras ise, (M.Ö. 5. yy.) 

mekanist bir doğa görüşü geliştirmiştir. Ona göre, şeylerin tohumları olarak 

belirlediği spermatalar, sonsuz sayıdadırlar ve eksilip artmaları söz konusu değildir. 

Anaxagoras, Herakleitos’a yaklaşarak oluş’u meydana getiren ve sonsuz sayıdaki 

spermatayı düzenleyen, kaostan kozmosu ortaya çıkaran nous’un varlığını kabul 

etmiştir. Empedokles’te ise doğadaki değişim, dört öğenin birleşme ve ayrılmaları, 

yani hareketleri ile açıklanmıştır. Bu yaklaşım ile değişmenin mekanda harekete 

indirgenmesi aynı zamanda mekanist bir doğa anlayışını da içermektedir. 

Antikçağdaki filozoflardan biri olan Demokritos (M.Ö. 5-4. yy) ise, mekanistik doğa 
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anlayışını oluşturuşunda çağımız düşünce sistemine en fazla yaklaşan isim olmuş ve  

getirdiği yaklaşımla, ardından gelenleri etkilemiştir.  

 

1.1.1. Demokritos      
 

Demokritos’a göre, nesneler bölünemez olan sonsuz küçüklükteki 

taneciklerden, atomlardan oluşmuştur. Çeşitli hızlarla ve kendiliklerinden hareket 

eden sonsuz sayıdaki bu atomlar, büyüklük ve şekilleri bakımından birbirlerinden 

ayrı, sertlikleri ve hareket halinde olmaları bakımındansa ortak olan ve hareketleri 

sadece boş uzayda mümkün olan bölünemez parçacıklardır. Bu atomlar, nitelik 

olarak herhangi bir değişmeye uğramazlar ve evrendeki çeşitliliğin açıklaması 

atomların niteliksel olarak değişmelerine dayanarak yapılmaz. Evrendeki çeşitliliğin 

nedeni bu parçacıkların mekanik olarak birleşip dağılmaları sonucu oluşur. Sonsuz 

sayıdaki bu tanecikler, zorunlu bir harekete tabidirler. Demokritos’a göre, evrende 

amaç ve rastlantının değil, zorunluluğun, neden-sonuç ilişkisinin egemenliği söz 

konusudur. Evrendeki tüm olayları açıkladığı, nesnelerin birbirine çarpması ve bu 

süreçteki baskı, ona göre evrendeki her şeyi var eden tek güçtür. 

          

Demokritos, evreni, boş olan uzay ve dolu olan atomlar karşıtlığında tasarlar. 

İşte bu düzen içinde biçim kazanmış bu atomlar, yine belirli bir düzene sahip olan 

duyu izlenimlerine neden olmaktadır. Bu duyumlar ise, başka nesnelerin yaydığı ve 

ruha çarpan atomların ruhta neden olduğu değişikliklerdir, yani atomların farklı 

biçim ve düzenine dayanırlar. Yani var olan meydana gelmemiştir ve yok da 

olmayacaktır, değişmezdir ve kendi kendisiyle aynı kalır. Duyu merkezlerimize 

gelindiğinde ise çok sayıda atom, gruplar halinde toplanmışlardır. Duyu ve algı, 

cisimlerden çıkan ve organlarımızı etkileyen akıntılarla sağlanır. Böylece orada 

duyunun meydana gelmesi sağlanır ve beyinde cisimlerin fikir ve hayaleri oluşur. Bu 

duyumların bilginin tek kaynağı olduğunu düşünen Demokritos için, demek oluyor 

ki, renk, ısı, tat gibi duyu izlenimlerinde, nesnel bir gerçeklikten söz edilemez çünkü 

nesneleri oluşturan atomlar, herhangi bir duyusal nitelikten yoksundur, bu durumda 
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da herhangi birşey hakkında gerçek bir bilgiye sahip olmamız mümkün değildir ve 

sadece algıladıklarımız sayesinde, nesneler hakkında bir fikre sahip olabiliriz. 

      

“Tatlı ve acı, sıcak ve soğuk, aynı şekilde renkler de, yalnız geleneksel bir 

kanıya göre mevcuttur; oysa gerçeklikte var olan yalnızca atomlar ve boşluktur.”4 

Demokritos, duyularla algıladıklarımızın hiçbirinin temelinde, gerçekliğin olmadığı 

düşüncesindedir ve “insan, gerçekliği idrak etmekten çok uzak olduğunu bu ölçüte 

göre anlamalıdır.”5

 

Demokritos’un varolan herşeyi maddi parçacıklar ve onların mekanik 

birleşmesiyle açıklaması ve bunu dışarıdan bir amaç ya da etki ile değil de, kendi 

içinde bir zorunlulukla kendi kendine gerçekleştiği düşüncesi, felsefe tarihi boyunca, 

defalarca ele alınmış ve değerlendirilmiş ve oldukça önemli bir temel teşkil etmiştir. 

 

1.1.2.  Sofistler  

          

Sofist düşüncenin ağırlıklı yönü, pratik yaşam sorunları ile ilgilenip, 

geleneksel değer sistemlerini sorgulamasındadır. Onlardan önceki düşüncelerde, 

mutlak bir evren bilgisi veriliyordu. Sofistler, yaşamda başarılı olabilmek için, 

zorunlu olarak gidilmesi gereken temel nokta olarak gördükleri bilgiye, yalnızca 

pratik bir anlam yüklemişler ve bunun aksinin yaşam için yararlı olmadığı kanısına 

varmışlardır. Sofistlerin, bu çalışmada benim yöneldiğim doğrultu ile dolaylı da olsa 

ilgili yanları, kuşkucu eğilimleri olmuştur. Özellikle Protagoras ve Gorgias’ın 

düşünceleri, sofizmden kuşkuculuğa geçiş olarak değerlendirilebilir; çünkü 

Protagoras’a göre, aynı konu üzerinde birbirinden farklı algı, kanı ya da yargılar 

varken, bunlar arasından birini doğru olarak seçmeye olanak verebilecek bir ölçüt 

bulunmadığından, nesnel olarak böyle bir doğruluğun söz konusu olmadığı, 

dolayısıyla doğruluğun kişilere göreli olduğu sonucunu çıkarmıştır. 

          

                                                 
4 Wilhelm Capelle, Sokrates’ten Önce Felsefe II, Çev: Oğuz Özügül, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 
1995, s.187. 
5 A.e., s. 186. 
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Sonuçları ister olumsuz, ister olumlu değerlendirilsin; kuşkuculuk, bilgi 

kuramının gelişiminde önemli bir çıkış noktası olmuştur. “Kuşkucu uslamlamanın 

olmadığı yerde, ilgiye değer bir epistemolojiden de söz edilemez. Epistemoloji, 

kuşkucu uslamlamayı karşılamaz, onu sınırlandırmak için kurulur.”6 Yani 

kuşkuculuğun ortaya çıkışı, bilgi sorunu ile ilgilidir. Dogmatizmin karşısında duran 

bir öğreti olan kuşkuculuk, bir şekliyle ilkece bilinemez olan şeyler ya da nesneler 

bulunduğunu ileri sürer.7

          

Kuşkuculuk, tarihsel süreç içinde, farklı konulara yönelmiştir, bu kimi zaman 

dış dünyanın ya da Tanrı’nın varlığı olsa da, en eskisi deneysel bilginin olanağına 

yönelik olanıdır, yani doğru bilgiyi elde etmenin imkansızlığını göstermeyi hedef 

edinen kuşkucu yaklaşım. Ama yine de kuşkuculuk, epistemolojinin, yani bilgiyi 

kendine konu edinen felsefe alanının bu dönemde yer almasında etkili olmuştur. 

Bilgi kuramının varoluş nedeni de kuşkuculuktur. Eğer, kuşkucu yaklaşımlar 

olmasaydı, bilimin varlığı dogmacı temellere dayanacak, temeline ve gerekliliğine 

ilişkin hiçbir soru sorulamadığı gibi ortada temeli destekleyen felsefi payandalar, 

yani bilgi kuramları da bulunamayacaktır.8

          

M.Ö. 530 yıllarında yaşamış Xenophanes ise, bu konuda şöyle demiştir:   

 

“Kesin doğruya bakarsak, hiç kimse bunu bilememiştir. Hiç kimse de 
bilemeyecektir, ne tanrılar hakkında bir şey, ne de şimdi bahsettiğim tüm bu 
şeyler hakkında. Eğer insanoğlu şans eseri söyleyebilseydi en son gerçeği, 
bunun ne olduğunu kendisi de bilemezdi.”9

 
 

Sokrates öncesi felsefe anlayışında, gerçeğin göreli olduğunu savunan 

Protagoras ile birlikte, sofist anlayış kuşkuculukla ilişkiye girer. Pratogoras’a göre 

“insan herşeyin ölçüsüdür.” Buna göre, bireyler üstü bir gerçeklik söz konusu 

                                                 
6 Arda Denkel, Düşünceler ve Gerekçeler I, Göçebe Yayınları, İstanbul, 1997, s.131.   
7 Alfred Weber, Felsefe Tarihi, Çev: H.Vehbi Eralp, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1998, s.98. 
8 Arda Denkel, Düşünceler ve Gerekçeler II, Göçebe Yayınları, İstanbul, 1997, s.15.
9Alan Musgrave, Sağduyu, Bilim ve Kuşkuculuk, Çev: Pelin Uzay, Göçebe Yayınları, İstanbul, 
1996,  s.25. 

 9



değildir ve bireyin yargıları, bireyin bilgilerini oluşturur, bu yargılar hem bireyden 

bireye, hem de aynı konu ile ilgili olarak bireyin değişik durumlarına göre farklılık 

gösterirler. Çünkü, duyumlar, duyumlayanın o andaki durumuna bağlıdır. “Herbir 

şey bana nasıl görünürse benim için öyledir, sana nasıl görünüyorsa senin için 

öyledir... ...üşüyen için rüzgar soğuk, üşümeyen için soğuk değildir.10 Değişiklik 

yalnızca bireyden bireye görülmez. Aynı bireyin aynı konuda değişik durumlardaki 

duyumları da değişir. Bu durum insanın merkeze koyulmasının nedenlerini de 

güçlendirir. Protagoras, aynı konu üzerinde birbirinden farklı algı, kanı ya da yargılar 

varken bunlar arasında doğru olarak birini tercih etmeye olanak verebilecek bir ölçüt 

bulunmamasından dolayı, nesnel anlamda böyle bir doğruluğun göreceli olduğu 

sonucunu çıkarıyordu.11

 

Protagoras, doğa felsefesiyle uğraşmamıştır, çünkü kendisinden önceki 

felsefenin, doğa konusunda tutarlı bir düzen kuramamış olması ve şimdiye dek bütün 

filozofların evren hakkında sadece birbirlerini reddeden, birbiriyle çelişen görüşler 

ileri sürmeleri, doğa konusunda gerçek denen şeyin varlığından şüphe etmesine 

neden olmuştur. Bu nedenle de adını anacağımız sofistlerden biri olan Protagoras 

felsefe tarihinin ilk kuşkucularından biri olmuştur.  

 

Bu çalışmamda değineceğim sofistlerden bir diğeri olan Gorgias ise, aynı 

öncüllerden hareket ederek bambaşka sonuçlara ulaşmıştır. Protagoras’ın her inancı 

doğru kabul eden aşırı iyimser tutumunun aksine, Gorgias tamamen kötümser bir 

tavır sergilemiş daha da ileri giderek, genel olarak varlık üzerine bir bilginin 

imkanını ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Gorgias, hiçbir şeyin olmadığını söyler, olsa 

bile insanların bunu kavramasını mümkün görmez, hatta kavranılsa bile başka 

insanlara anlatılması ve onların bunu bilmesinin imkansız olduğunu düşünür.12 Ona 

göre, aynı konu üzerinde birbirinden farklı olan inançlar, aynı iki olgunun bir kişiden 

öbürüne değişen algıları, aralarında doğru olanın seçimine imkan verecek bir ölçüt 

                                                 
10 Walter Kranz, Antik Felsefe Metinler ve Açıklamalar, Çev: Suad Y. Baydur, Sosyal Yayınlar, 
İstanbul, 1994, s.194.                                                                      
11 A.e., s.194. 
12 A.e.,  s.197. 
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yoksa doğru sayılamazlar.13 Burada ilk söylediği ile, mutlak olana karşı bir tavır 

alınması söz konusudur. Bilgi edinme sürecinde deneyi geçerli kılmak, gerçeğe bu 

yolla ulaşılacağını vurgulamak istemektedir. ‘Olsaydı da bilemezdik’ derken ise, 

şayet  mutlak bir şey olsaydı ve bilinebilseydi hiç yanılmadan yaşanabilir olması 

gerekirdi, oysa öyle bir şey yoktur. Kimse yanılmadan yaşayamıyor. Yani olduğunu 

iddia ettikleri bu mutlak şeyi hiç kimse bilememiş demektir. ‘Olsaydı da 

bildiremezdik’ derken de, dile vurgu yapar. Yani var olanı bilsek bile onu olduğu 

gibi bildirebilmemiz mümkün değildir. Gorgias’ın düşüncelerini bu kadar olumsuz 

bir noktaya götürüşü,  kuşkuculuk olarak adlandırdığımız düşüncenin de ilk 

adımlarından biri sayılabilir. 

 

1.1.3. Pyrrhon  
 

Bilgi sorunu empirizm adı verilen düşünce akımının oluşumunda en önemli 

role sahiptir. İnsan bilgisinin sınırı ve imkanı nedir sorusu, bundan önce sofistleri 

şüpheci kılan nokta olmuştu. Sofistlerle aynı dönemde yaşamamış olmasına karşın, 

düşünceleri belli noktalarda sofistlerle paralelik gösterdiğinden Pyrrhon’a da 

değinmek yararlı olacaktır. Pyrrhon, sofistlerle başlayan kuşkucu düşünceye okul 

kimliği veren ilk kişidir. Tezimin de konusu olan Hume’un eserlerinde de adı geçen 

Pyrrhon, kuşkuculuğunu sonuna kadar götürmüştür. 

 

Pyrrhon, hiçbir insanın hiçbir şeyi kesin olarak bilemeyeceği gibi, duyularıyla 

algıladığı şeylerin de, gerçek mi yoksa yanılsama mı olduğundan asla emin 

olamayacağını düşünür. Dünya hakkında ne tür görüşler ortaya atılırsa atılsın, bu 

yargıyı aynı şekilde bir başka yargı ile çürütmek mümkün olduğundan hiçbir şeyin 

bilinemeyeceğini ve sonuna dek herşeyden kuşku duyulması gerektiği inancındadır. 

Ona göre, susmak en doğru harekettir çünkü nesnelerin gerçek yapısı kavranamaz, 

nesneler karşısında yargıdan kaçınmak gerekir, Biz şeyleri ister akıl olsun, ister 

duyular olsun, her ikisiyle de sadece görünüşleri bakımından algılayabiliriz, oldukları 

gibi değil. Görünüşler ise kesin ve sağlam bilgi değildirler.  

                                                 
13 A.e., s.197. 
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Hume’a göre “Pyrrhoncu kuşkuculuğun ilkeleri evrensel ve düzenli olarak 

hüküm sürseydi, bütün insan diriminin yok olması gerekirdi. Her türlü düşünce ve 

konuşma, her türlü eylem sona erer; insanlar, doğanın yerine getirilemeyen gerekleri 

zavallı varlıklarına son verene kadar, mutlak bir uyuşukluk içinde kalırdı... ...Ve 

Pyrrhoncu, bu düşünden uyandığı zaman, kendisiyle alay edenlere ilk katılan yine 

kendi olurdu.”14

  

Daha sonra ayrıntıları ile işlenecek olmasına rağmen, Hume’un 

kuşkuculuğunun niteliğini anlayabilmek açısından, Pyrrhon, uğranması gereken 

önemli duraklardan biridir. Ona göre, biz ancak gelecekte olabilecek şeyleri az ya da 

çok bir olasılıkla bilebiliriz ve bu da pratik yaşam için yeterlidir. Bunun dışında 

kalan şeylerin bilinmesi ile ilgili ise hiçbir güvenilirlik ve kesinlik yoktur. O halde 

Pyrrhon’a göre yapılacak en doğru şey, bir yargıda bulunmaktan kaçınmaktır.  

 

Pyrrhon’un öğrencisi olan Timon ise, onun öğretisini üç soru ile özetlemiştir. 

“Nesnelerin gerçek yapısı nedir? Nesneler karşısındaki duruşumuz ne olmalıdır? 

Nesneler karşısında doğru bir duruş derken ne kazanırız? Ve bu üç soruya sırasıyla 

şu cevapları verir: İlkine, kavranamaz (akatalepsia), ikincisine, yargıdan kaçınmak 

(epokhe), sonuncusuna ise, sarsılmazlık (ataraxia) der.15 Bu belirlemesinin yanı sıra 

Timon, apaçık sayılan, genel ilkeleri bulma olanağını reddetmiştir. 

 

1.1.4. Sextus Empiricus 
          

Empirist düşüncenin bir başka ismi olan Sextus Empiricus’a göre her türlü 

bilgimizin zorunlu olarak deneye dayanması ve deneyin sınırlarının dışına asla 

çıkmaması gerekir, çünkü ancak gözlemlerimiz ve deneylerimize dayanan 

açıklamalar, ileride doğru çıkabilirler. Bilgi edinebilmemiz için metafizik olanın 

değil, deneysel olanın, tek tek şeylerin bulunduğu fenomenal alanın bulunduğunu 

                                                 
14 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, Çev: Oruç Aruoba, Hacettepe 
Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1976, s.131. 
15 Alfred Weber, A.g.e., s.103. 
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belirtir ve bu dünyanın kuşkuya yer bırakmayacağını, yaşamımıza ölçüt olabileceğini 

düşünür. Ve bu bilgileri bize sunabilecek iki disiplin ise hekimlik ve felsefedir. 

Deney verilerimizin dışında kalan tüm varsayımlar, özellikle metafizik varsayımlar 

güven vermeyen bilgiler içerirler. Bu duruma karşı yapılması gereken ise, deney 

verileri ile edindiğimiz bilgilerin ışığında ve onları ölçü alarak davranmaktır. Bunun 

dışına çıkan her davranış, davranış olmaktan ziyade inançtır ve inanç ile bilgi, 

Hume’da olduğu gibi aynı yerde durmazlar. 

 

1.2. Ortaçağdaki Gelişmeler  
       

         Ortaçağda da bilginin kaynağı olarak deneyi alan isimler olmuştur. Dönemsel 

farklılıklar da olsa, sürecin algılanması açısından gerekliliği göz ardı edilemeyecek 

bir dönemdir. Bu döneme ilişkin, empirist çizgide olan iki isme yer vermekle 

yetineceğim.  

 

1.2.1. Duns Scotus 
 

Bu isimlerden ilki olan Duns Skotus, öncelikle rasyonalistlerin felsefesinin 

kendi kendine yeterli ve insanın bilgi ihtiyacını karşılamaya da fazlasıyla uygun bir 

yapıda bulunduğu iddiasına karşı çıkar. Ona göre doğuştan, duyu verilerimizden 

bağımsız bilgi söz konusu olamaz. Tüm bilgimiz duyu verilerimiz sayesinde 

edindiklerimizden ibarettir ve insan duyulur şeylerden yola çıkarak varlığa 

yönelebilir. Ancak bunun olabilmesi için belli süreçlerin oluşması gerekmektedir. 

Ona göre, duyumlar bize ilk olarak tikel olanı verilirler ve bunların tümel bilgiler 

haline gelmesi için zihin tarafından soyutlama işlemine tabi tutulmaları 

gerekmektedir. Duyumlarımızla elde edebildiğimiz bu tikel bilgiler ise açık ve seçik 

değillerdir ve bilgilerin bu hale gelmesi sadece zihin tarafından soyutlama yapılması 

ile mümkün olabilir. Ancak tam, yetkin ve doğru bilginin elde edilebilmesi için belli 

aşamalar vardır. “Zihin, duyumlar aracılığıyla nesnenin farkına varır; ardından insan 

kendi bilincine yansıyan yönü ortaya koyar; son olarak da zihindeki kavramlar 
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aracılığıyla duyularına sunulmuş olan gerçekliği çözümler.”16 Ancak tüm bu 

aşamaların oluşması için, öncelikle insanın kendi bilincinin farkında olması ve 

zihnini bu soyutlama işlemine yöneltmesi gerektiğini söyler. Duns Scotus, akıl ile 

inanç arasındaki ayrıma da dikkat çeker. Ruhun ölümsüzlüğüne inanmasına rağmen, 

buna dair delillerin hiçbirinin kanıtlanmasının söz konusu olamayacağı 

düşüncesindedir. 

 

1.2.2. Ockhamlı William 
 

Duns Scotus’un bu yaklaşımı, Ockhamlı William tarafından belli noktalarda 

daha da ileriye götürülerek sürdürülmüştür.“Ona göre, evrensel bir şey, bir realite 

değil, birbirine benzeyen birçok şeyleri  göstermeye yarayan, sadece bir işaret, bir 

kelimedir ve gerçek olan bireydir. Bu durumda, metafiziksel iddiaları bulunan her 

bilim karşısında, Ockhamlı, Protagoras’ın şüphesini, kendisine konu eder ve 

Tanrı’nın varlığının ve birliğinin kanıtlanamaz olduğunu söyler.”17 Bir nominalist 

olan Ockhamlı William’ın bilgi felsefesi de görüldüğü gibi bu doğrultuda 

şekillenmiştir. Ona göre tümeller, birbirine benzeyen nesnelerden, soyutlama yoluyla 

üretilmiş kavramlardır. Oysa tikel varlıklar tartışmasız nitelikte gerçektir. Bundan 

dolayı tümeller ancak bir ad olabilir, bir gerçek diye düşünülmez. İnsan yalnızca 

algıladığı tikel varlıkları bilebilir. Tümellerin cisimsel varlıkları olmadığı gibi, onlar 

sadece ağızdan çıkan seslerden ibarettir. Bu tutumuyla da döneminin yoğunlukla 

işlenen konusu olan metafiziği bırakarak, epistemolojiye yönelmiştir. 

 

Eğer zihin, doğuştan boş bir levha gibiyse, insanlar Tanrı fikri ile doğmazlar 

Tıpkı Hume gibi, önermeleri deneyle test edilemeyecek olan teolojiyi reddeder, 

dolayısıyla skolastiğin anlamak için inanmak önermesini de. İnancın akılla 

temellendirilemeyeceği ve sonuç olarak da felsefenin artık teoloji ile değil, eleştiriye 

açık olarak, aklın doğrularıyla ilerlemesi gerektiğini söyler.18

 

                                                 
16 A. Kadir Çüçen, Ortaçağ Felsefesi Tarihi, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2000, s. 206.           
17 Alfred Weber, A.g.e., s. 177.              
18 A. Kadir Çüçen, A.g.e., s. 209. 
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Gördüğümüz gibi ona göre de, daha sonra incelenecek olan Hume’un  da 

eleştirdiği gibi, zorunluluk doğada değil, mantıkta söz konusu olabilir ve doğanın 

güvenilir bilgisine de ancak gözlem ve deneyle ulaşılabilir, çünkü her türlü bilginin 

kaynağı sadece deney ve tecrübe olabilir. Bilginin kaynağı deney olunca, deneyin 

ölçülerine aykırı olan, onunla bağdaşmayan bir düşüncenin doğruluğu da öne 

sürülemez. Bu durumda da doğaüstü varlıkları açıklama olanağı da ortadan kalkar. 

Bu tür varlıklara ancak inanılabilir, onların niteliklerini, özelliklerini açıklamaya 

girişilmez, böyle bir girişim kişiyi yanlışlığa sürükler ve bu kanıtlanamayan varlıklar 

başka sorunların çözümlenmesinde ya da kanıtlanmasında birer ölçü olarak 

kullanılamaz. 

                                                       

1.3. İngiliz Empirizmi 
          

Empirizm adına atılmış önemli adımlar, Yeniçağda da sürer. Kıta 

Avrupasında felsefe ağırlıklı olarak rasyonalist bir çizgide ilerlerken, İngiltere 

adasında empirist bir doğrultuda ilerlemektedir. Bu ilerleyiş en yüksek noktasına 

David Hume’un felsefesinde ulaşacaktır. Şimdi, İngiltere’de Hume’a ulaşan bu 

gelişmelere  belli başlı isimler bağlamında sınırlı da olsa bakalım.   

 

1.3.1. Francis Bacon 
          

Francis Bacon, insan zihnini yeniden düzenlemek ve bilimi yepyeni bir temel 

üzerine kurmak isteğiyle hareket etmiştir. Bacon, insanla doğa arasındaki ilişkiyi, 

insanın doğa üzerinde egemenlik kurması doğrultusunda kavrayarak, insanın doğa 

bilgisini de bu bağlamda anlamlandırmıştır. Ona göre insan, bilgi sayesinde doğa 

üzerinde bir güç olabilir ve doğayı denetim altına alabilirdi. Bacon’da insan aklı, 

doğayı yine doğanın nesnel yasallığıyla birlikte kavramak zorundadır. İnsan sadece 

bunu yapabildiği oranda, doğayı denetimi altına alabilir. Ancak, bunu hala 

başaramadıysa da bunun bir nedeni olması gerektiğini söyler ve bu nedenin insan 

aklındaki tutukluklar olduğunu düşünür. Bacon, insanlığın doğa karşısında yenik 

düşmesini, ne doğanın bilinmez yönleri ve büyüklüğünden, ne de insanın gücünün 
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yetersizliğinden ileri geldiğini, durumun bir yöntem yanlışığı sonucu oluştuğunu 

belirtir. “Bacon’un en başta karşı çıktığı şey, bilgisizliktir. O, kendi gününe dek 

sürüp gelen bilgisizliği ve doğa karşısındaki yılgınlığı ve zavallılığı insanoğlunun bir 

alınyazısı olarak kabul etmez, bu sonuç ona göre ne insan aklının yetersizliğinden, ne 

de doğanın anlaşılamayacak oranda karmaşıklığından ileri gelmektedir, bunun nedeni 

sadece yanlış bir yönteme bağlılıktan doğmaktadır. O, doğru yöntemi bildiği 

iddiasındadır ve bu indüksiyondan, yani tüm yargı ve genellemelerimizi, gözlem 

veya  deneyle elde edilen olgusal bilgilere dayamadan başka bir şey değildir.”19

 

Bacon, yönteminin çok uzun ve sabırlı gözlem ve deneylerle sırayla ve derece 

derece ilerleyerek kendi çıkarımlarını doğurmasını ve nihayet genel aksiyomlara 

ulaşılmasını ortaya koyar. “Ortada, gerçeği araştırmanın ve keşfetmenin sadece iki 

yolu bulunmaktadır; bunlardan biri, duyulardan ve tikellerden yola çıkarak en genel 

aksiyomlara doğru hızla ilerler ve ilkeler olarak kabul edilmekle beraber, tartışılmaz 

gerçeklik sanılan en genel aksiyomlardan ilerleyerek de aradaki aksiyomları 

keşfeder. İşte şimdi kullanılan yol budur. Öteki ise, duyulardan ve tikellerden 

başlayarak en genel aksiyomlara yükselene kadar aralıksız ve derece derece artarak 

kendi aksiyomlarını kurar. İşte bu, doğru olmakla birlikte henüz denenmemiş bir 

yoldur.”20

 

İnsan için bilimsel bilginin önemini bu denli vurgulayan Bacon, bu konuda 

kendisine kadar doğru ve gerekli adımların atılmadığını düşünür. Doğayı 

bilebilmenin yöntemini tümevarım, tümevarımın kaynağını ise deney olarak gören 

Bacon’a göre deneyler belli kurallar çerçevesinde yapılmalı ve sonuçları toplanarak 

düzenlenmelidir. Bu süreci üç basamağa ayırır; bunların ilki, önvarlık çizelgesidir 

(tabula praeentiae) bu basamakta bütün olgular, doğada göründükleri biçimde 

saptanarak sıralanırlar. İkinci basamak yani aşama çizelgesinde (tabula graduum) ise, 

niteliklerin bulunduğu ve bulunmadığı durumlar ve niceliksel değişmelerde ortaya 

çıkan duyumlar belirlenerek sınıflandırılır. Üçüncü basamak olan dışta bırakılma 

                                                 
19 Cemal Yıldırım, Bilim Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2002, s. 109.    
20 Francis Bacon, Novum Organum Tabiatın Yorumu ve İnsan Alemi Hakkında Özlü  Sözler, 
Çev: Sema Önal Akkaş, Doruk Yayınları, İstanbul, 1995, s.11.              
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çizelgesinde (tabula absentiae) araştırılan fenomene doğrudan bağlanamayacak 

ilişkiler dışta bırakılarak, neden ile sonuç arasındaki bağlantı saptanır. 

 

Güvenilir bilgiye ulaşmak için oldukça disiplinli bir çalışma gerektiğini 

belirten Bacon, bu sırada insanın düşebileceği yanılgıları da ele alır. Ona göre, bir 

araştırmada bireyi yöntem üzerine ilerlemekten ayıracak idoller sözkonusudur; 

bunlar, az önce sözünü ettiğimiz tutuklukların kaynaklarıdır. İdol, bir tür önyargı, bir 

tür kuruntudur. Birey, bunları kendisi üretiyor olabildiği gibi sonradan da edinebilir. 

İnsan anlığını şimdiye kadar kuşatan ve orada derinlemesine kök salmış idoller ve 

yanlış fikirler yalnızca insan zihnini şöyle bir kuşatıp girişi güçleştirmekle de 

kalmaz, giriş sağlandığında bile, insanlık kendini bunlara karşı çok iyi korumazsa, 

bilimlerin yenilenmesi sırasında yeniden karşılaşacağımız idoller ve yanlış fikirler 

bizi rahatsız  edecektir.”21  

 

Bu idoller dört tanedir, ilki soy idolleridir. Bunlar insanın doğası gereği 

barındırdığı ve bütün insanlık tarafından paylaşılan, çoğunlukla bizi aldatmalarına 

karşın, duyularımızın tanıklığına inanma, duyularımızın yargılarımıza karışmasına 

izin verme ve kendi düşüncelerimize ve beklentilerimize dayanan yorumları 

algıladığımız şeylere dayatma  gibi, insan olarak doğamızda bulunan bozucu 

etmenlerdir. Bunun en açık örneklerinden biri doğada gerçekte olduğundan daha 

büyük bir düzenlilik görme, kolayca genelleştirme yoluna giderek doğadaki 

eylemleri somutlaştırma eğilimimizdir. Kuşaktan kuşağa aktarılmış olan bu nedenler, 

duyuların yetersizliğinden, doğa varlıklarına keyfi benzerlikler yüklemekten ve kesin 

ilkelere ulaşma tutkusundan kaynaklanır. İnsan merkezci bir tutumun yol açtığı soy 

idolleri, insana ait bir bakış açısıyla doğayı incelememize yol açarak insan 

amaçlarıyla doğa amaçlarını karıştırmamıza yol açar. “Bu idoller insanın doğasında 

bulunur. Çünkü insan, anlamsız biçimde şeylerin ölçüsü olduğunu iddia eder, üstelik 

bununla da kalmaz, hem duyuların hem de algıların kaynağı olarak evreni değil, 

insanı gösterir.”22

          

                                                 
21 A.e., s.15. 
22 A.e., s.16. 
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İkincisi Platon’a atfen, her bireyin kendi özel mizacına göre, doğanın ışığını 

kıran ve renklendiren mağara idolleri, bireyin düşünsel ve bedensel yapısından 

doğan yanılgılardır. Birey dıştan gelen etkileri kendi zihnine yansıdığı gibi görür. 

Çevre, eğitim, toplum yolu ile edindiğimiz bilgileri, davranış kalıplarına dayalı 

kanılar oluşturur ve bunun sonucunda her birey, dünyaya kendi küçük penceresinden 

bakmış olmaktadır. Bu nedenle de doğanın bütünü yerine kendine yansıyan 

bölümünü temel alır; nesneler arasında aşırı ayrım ve benzetmeler yapma yoluna 

gider ve dolayısıyla tüm doğayı ve gerçekliği tamamen görmemiş olur. Bu nedenle 

“tabiatı gözlerken düşünen biri, özellikle anlığına giren ve anlıkta ne varsa hepsinden 

şüphe etmelidir. Anlığı değişmez ve tarafsız kılmak için çok fazla uyarıda bulunmak 

gerekir.”23  

 

Üçüncüsü olan çarşı idolleri ise idollerin en tehlikelilerinden olup, dilin 

aracılık ettiği putlardır. “Bunlar kelimeler ve adların birliğinden dolayı, anlığın 

etrafını kuşatmışlardır, çünkü sözcükler gerçekte anlık üzerine etki ettiği halde, 

insanlar kendi akıllarının sözcükleri yönlendirdiğini hayal ederler.”24 Soyut 

sözcüklerin zihin üzerindeki etkisinden kaynaklanırlar, kimi sözcükler, var olmayanı 

temsil eder, kimileri de varolanları karmaşık bir şekilde tanımlar. Sonuçta bu 

sözcükleri barındıran bir ifade temelde yanlış olduğundan süreci de yanlış olmaya 

mahkum eder. İnsanlar karşılıklı konuşmalar yoluyla düşünce alışverişinde 

bulunurlar. Gerçeğe dayanmayan soyut ilişkileri araştırmadan ve eleştirmeden 

benimsemek insanları bu yanılgılara sürükler.  

 

Tiyatro idolleri ise, gelenekselleşmiş felsefe sistemlerinin yol açtığı temelsiz 

düşünce kalıplarıdır. Gerçeklikte var olmayan, gerçeğin simgesel temsilleridir. 

Burada insanların gerçekliğe yanlış biçimde bakmasına neden olan, ideolojiler söz 

konusur ve bütün kemikleşmiş düşünce akımları, bu kısma giren önyargıların 

yoğunlaşmasıyla ortaya çıkar. “Tiyatro idolleri veya kuramların idolleri çok 

sayıdadır ve hatta daha da çoğalmasına izin verilir. Çünkü dinsel ve teolojik 

düşüncelerle çağlar boyunca meşgul edilmiş insan zihni... ...tabiatın yeniliklerine 

                                                 
23 A.e., s. 24. 
24 A.e., s. 25. 
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karşı çıkmamış olsalardı... ...şüphesiz daha başka bir çok filozof ve teorisyenin de 

izleyicisi olurdu”25

 

Bu çabaları ile görülür ki Francis Bacon, bilimi metafizikten sistemli bir 

şekilde ve bu dünyanın bilgisini edinmekte gözlemin ve deneyin çıkış noktası olacağı 

bir yöntem geliştirmek istediği ile hareket etmiştir. 

 

1.3.2. Thomas Hobbes 
          

Thomas Hobbes, daha çok devlet ve toplum felsefeleri ile anılan ancak bilgi 

görüşü olarak bir deneyci olması nedeniyle, değinilmesi gereken bir isimdir. 

Varolanların tümünün maddi olduğunu düşünen ve tüm evreni koca bir makineye 

benzeten Hobbes, varolan her şeyi de maddenin hareketi ile açıklayan felsefesini, 

tüm varlığı cisimsel sayan bir görüş üzerine kuracaktır. Yani felsefesinin temelini 

tam bir maddeci kavrayış oluşturur. Bu bağlamda elbette felsefesi de sadece cisimleri 

konu almalıdır, bu nedenle cisimler dünyasına uyguladığı fizik ve siyaset ayrımını 

felsefesinde de görürüz. Bunları doğa felsefesi ve sonradan belirlenmiş ve insan 

ürünü olan devlet felsefesi olarak adlandırır. Ancak, ne kadar farklı olsalar da, bu iki 

alanın da bilgi edinme yöntemi gözlem ve deneye dayalı olmalıdır, çünkü Hobbes’a 

göre, gözlem ve deneye dayalı olmayan bilginin gerçekliğinden söz edilemez. Zihin 

faaliyetlerimiz de, iç ve dış duyarlığın temeli olan gözlem ve deneye dayalı 

olmalıdır. Bunlardan dış duyumlar, duyulur cisimlerde meydana gelen hareketlerin 

duyu sinirleri ile beynimize getirdikleri edinimlerimizdir. İç duyumlar ise beynin 

çalışması ile ilgilidir ve düşünmek, duymak gibi faaliyetleri kapsar. Bilmek ise tüm 

bu duyumların toplanması ile meydana gelir. Bu iç ve dış duyumların yardımcısı olan 

bellek ise, bunların devamı niteliğindedir.26 Hobbes’a göre sonuçların nedenlerle ve 

nedenlerin de sonuçlarla olan akla dayalı bilgisi ve doğru düşünmek olan felsefe, 

sadece cisimler dünyasını konu edinebilir ve Tanrı, ruhlar gibi teolojinin alanına 

giren konuların felsefeye konu edilmemesi gerekir, bu yapılırsa son derece anlamsız 

bir çaba harcanmış olur. 
                                                 
25 A.e., s. 27. 
26 Afşar Timuçin, Düşünce Tarihi, BDS  Yayınarı, İstanbul,  1992, s.337. 
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1.3.3. John Locke 
 

Locke, deneye dayalı olan bilginin oluşumunu oldukça ayrıntılı olarak 

incelediği İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme adlı yapıtıyla İngiliz Empirizmine 

oldukça önemli bir yol açmıştır. Bu nedenle onu zaman zaman İngiliz Empirizminin  

kurucusu olarak niteleyenlere rastlansa da, şu ana kadar anlatmaya çalıştığım gibi, 

kendisinden önce oluşan gelişmeleri de göz ardı etmemek gerekmektedir. 

 

 İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme adlı eserinin ilk bölümünü rasyonalizmin 

temel kabullerinden biri olan ve Descartes’da da gördüğümüz  doğuştan ideler (Idea 

Innate) anlayışı ile hesaplaşmaya ayırmıştır. Dış dünyadan duyular aracılığıyla elde 

ettiğimiz bilgilerin güvenilir bilgiler olamayacaklarını ve yanılmaya açık olduklarını 

düşünen Descartes’ın duyu verilerinin bizde oluşturduğu bilgilere güvensizliği söz 

konusudur. Çünkü, ona göre duyularımız son derece kusursuz çalışıyor olsalar da, 

duyuların bilgi sağlama nitelikleri hep şüpheli kalacaktır. Bu konuda Cottingham’ın 

şu sözleri bizim değinmemiz gereken kadarını anlatabilecektir: “...saf bilginin 

anahtarı, doğanın ışığıdır. Bu ise, açık ve seçik fikirler sayesinde gerçeğe, doğruluğa 

ulaşılması için Tanrı’nın kavrama yetimize verdiği [bahşettiği] doğuştan gelen 

yetidir. Bu açık ve seçik algıların duyular yoluyla gelen algılarla hiçbir bağlantıları 

yoktur; bunlar temel ve kendiliğinden apaçık matematik önermelerini düşünürken 

yaptığımız türden saf kavrama yetisine ait algılardır.”27

 

İlk kitabın “Zihinde Doğuştan İlkeler Yoktur” başlığını taşıyan ikinci 

kısmında “kimi insanlarda, ruhun başlangıçta kazanmış olduğu ve kendisiyle birlikte 

dünyaya getirdiği bir takım doğuştan ilkelerin, bir takım birincil kavramların, 

özniteliklerin, sanki insan zihnine kazınmış gibi bulunduğu görüşü yerleşmiştir.”28  

diyen Locke, daha sonra bu ilkelerin varlığını ileri süren kanıtlardan yola çıkarak, 

aynı görüşleri bu sefer, bu ilkelerin olamayacaklarını göstermek için kullanır. İlk 

                                                 
27 John Cottingham, Akılcılık, Çev: Bülent Özkan, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1995, s. 46.   
28 John Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme,Çev: Vehbi Hacıkadiroğlu, Kabalcı Yayınevi, 
İstanbul, 1996, s. 61. 
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olarak, doğuştan gelen ideler olsaydı, çocukların bunları mutlaka biliyor olmaları 

gerekirdi, ancak bunun aksine çocuklara bir çok şeyi öğretebilmek çok ciddi çabalar 

gerektirmektedir. Çocukları, geri zekalıları, bilgisiz ve ilkel halkları, düşüncesini 

temellendirmede çıkış noktası yapan Locke, bu kişilerin sonradan öğretilenlerle 

zedelenmemiş, yani doğuştan olduğu söylenen idelerin kendilerini en güçlü şekilde  

hissettirmesi gereken kişiler olduğunu, ancak aksine bu kişilerin doğuştan  

düşüncelerin hiç görülmemesini bunun olmadığının ispatı olarak görür. “Eğer  

çocukların ve budalaların üzerinde böyle şeylerin basılı olduğu ruhları, zihinleri  

varsa, onların bunu kaçınılmaz şekilde algılamaları ve bu doğruları zorunlu olarak 

bilip onaylamaları gerekirdi; bunu yapamadıklarına göre, bu tür izlenimlerin de 

olmadığı açıktır.”29 Doğuştan hiçbir ideye sahip olmadığımızı bu şekilde 

temellendiren Locke’a göre; insan zihni başlangıçta boştur (tabula rasa). Bu 

durumda, insanın sahip olduğu ideleri nasıl elde ettiği, yani bu idelerin kaynağı 

sorusuna verdiği cevap: “Bunu tek sözcükle deneyden diye yanıtlayacağım. 

Bilgimizin tümünün temelinde deney vardır ve o gereçlerin hepsi de oradan 

türetilmiştir. Anlığımızı düşüncenin bütün gereçleriyle donatan şey, ya dışsal duyulur 

şeyler üzerinde, ya da zihnimizin algıladığımız ya da düşündüğümüz şeylerle ilgili 

olarak yaptığı içsel işlemler üzerinde yaptığımız gözlemlerdir.”30 şeklinde olmuştur. 

Böylece Locke’a göre, duyu verileri hayal gücümüzün ürünleri değil, bizim 

dışımızda varolan ve duyularımız üzerine etki  eden şeylerin doğal ürünleridir. 

 

Bütün idelerin deney kaynaklı olduğunu söyleyen Locke, daha sonra bu 

ideleri dış deney ve iç deney olarak ikiye ayırır. Duyum adını verdiği dış deneyin 

konusu, dışımızdaki, algılanabilen nesnelerdir. “Duyularımız, önce duyulur, tikel 

nesnelere yönelirler ve bu nesnelerin, kendilerini etkilemesinin değişik yollarına 

göre, zihne onların birçok seçik algılarını iletirler...  ...İdelerimizin büyük bölümünün 

bu büyük kaynağı, tümüyle duyularımıza bağlı olduğu ve anlığa onlar aracılığıyla 

iletildiği için, buna da duyum diyorum”31

 

                                                 
29 A.e., s. 64. 
30 A.e., s. 85. 
31 A.e., s. 86. 
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İç deneyin konusu ise, zihnin kendi içindeki işlemlerdir. Duyular, zihne renk, 

sıcaklık, sertlik, tatlılık gibi ideleri (tasarımları) edindirirler ve dış deney ile 

dışımızdaki nesneleri kavrarken, iç deney ile zihnimizdeki etkinlikleri kavrarız. “Bu 

idenin kaynağı ise herkesin kendisindedir ve bu dışsal nesnelerle ilgisi olmadığı için 

duyu değilse de, ona çok benzer ve bu nedenle buna içsel duyu denilmesi uygun 

olur... ...Fakat sağladığı ideleri, zihin kendi iç işlemleri üzerine düşünerek 

edinebileceği için buna dönüşüm diyorum.”32 Locke’a göre ide, Platon’da olduğu 

gibi maddi dünyanın dışında bir varlık değildir, bu konuyu netleştirmek için daha 

ileride “zihnin kendisinde algıladığı ya da algının, düşüncenin ya da anlığın dolaysız 

nesnesi olan her şeye ide diyorum”33 derken, bu kavrama açıklık getirmek istemiştir. 

 

“İdelerin zihnin kavramları olduğunu ve nesnelerden farkının bir yandan 

zihnimizdeki ideler, ya da algılar, bir yandan da bizde böyle algılara neden olan 

cisimlerdeki özdek değişimleri olarak ayırt etmekle anlaşılacağını” 34 düşünür. Yani 

bu yolla, ideleri, işaret ettikleri ile aynı sayan yanlıştan kurtarabilir, çünkü 

idelerimiz, dışımızdaki nesnelerden farklı şeylerdir. Duyumların, gerçekliği olduğu 

gibi yansıttığını garanti edemeyeceğimizi söyleyen Locke, duyumları nesnelerin 

gerçekliğini yansıtmaları bakımından da ikiye ayırır. Zihnimizde herhangi bir ide 

üretme gücüne, nesnenin niteliği diyerek, birincil nitelikler (primary quailities) ve 

ikincil nitelikler (secondary qualities) ayrımına gider. “Birincil nitelikler, cisimlerde 

düşünülen niteliklerdir... ...bizde yalın ideler ürettiklerini gözlemleyebildiğimizi 

düşündüğüm bu, katılık, uzam ve sayı gibi nitelikler cismin temel ya da birincil 

nitelikleridir.”35 Birincil nitelikler ortadan kalktığında nesnenin kendisi de ortadan 

kalkar ve “biz algılasak da algılamasak da cisimdedirler”36  

 

İkincil nitelikleri ise ancak belli bir takım ilintiler içinde nesneye 

bağlanabilen niteliklerdir ve “cismin duyulmaz birincil nitelikleri yüzünden onda 

bulunan ve bizim  duyumlarımızdan herhangi birini özel biçimde etkileyerek bizde 

                                                 
32 A.e., s. 86. 
33 A.e., s. 105. 
34 A.e., s. 108. 
35 A.e., s. 108. 
36 A.e., s. 110. 
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değişik ideler (ses-koku vb.) üreten güçtür ve bu gücün ürettiği ideler, genellikle 

duyulabilir olanlardır.”37

 

Bizdeki ideleri, bunlara neden olan nesnelerin etkilerinden ibaret gören 

Locke’ta bu noktada zihnin pasifliği söz konusudur. Çünkü bu ideler ona göre, basit 

idelerdir. Burdan da anlaşılacağı gibi ideleri yapıları bakımından ikiye ayırmıştır. 

Zihin bu pasif konumunu, edinilen basit idelerden karmaşık ideler oluşturma 

noktasında terkeder ve oldukça aktif olarak rol oynamaya başlar. Basit ideler (simple 

ideas), tek bir duyunun aracılığıyla edinilirken (örneğin dokunma duyumuz gibi),   

birden fazla duyunun aracılığıyla da oluşabilirler (yer kaplama gibi). Yine bu basit 

ideler, sadece iç deney ile oluşabildikleri gibi; düşünme, isteme gibi, hem dış hem de 

iç deney aracılığıyla da oluşabilirler ve bunlara örnek olarak da haz ve acı verilebilir. 

Zihnin bu basit idelerden bileşik ideler oluşturması sürecinde uyguladığı başlıca üç 

işlemden söz eder. Bunların ilki, birçok basit ideyi bir bileşik idede birleştirmektir, 

yani burda zihin bağlayıcılık rolünü üstlenmiştir ve bu ilk aşama, bütün bileşik 

idelerin oluşumu için zorunlu olan bir aşamadır. İkincisi ise, basit ya da karmaşık iki 

ayrı ideyi alarak, onları bir tek idede birleştirmeksizin, ikisinin birlikte bir 

görünüşünü elde edecek biçimde yan yana getirmektir, bu yol ile zihin bütün bağıntı 

idelerini edinir, yani ideler arasındaki ilgiyi kurar. Üçüncü olarak ise, ideleri kendi 

gerçek varoluşlarında, onlara eşlik eden bütün öteki idelerden ayırmaktır; buna 

soyutlama denir ve zihin bütün genel idelere bu şekilde ulaşır.38

 

İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme adlı eserin en önemli bölümü sayılan son 

bölümünde Locke, bu noktaya kadar vardığı sonuçları değerlendirir bilginin tanımını 

yapma gereği duyar. Ona göre tamamen idelere dayanan bilgi “iki ide arasındaki 

uyuşmanın ya da uyuşmamanın algılanmasıdır.”39 Yani bilgi ideler arasındaki 

uyuşma, uyuşmama ya da karşıtlığın algılanmasıdır ve böyle bir algı varsa bilgi de 

vardır.  

 

                                                 
37 A.e., s. 110.        
38 A.e.,s. 120. 
39 A.e., s. 35. 
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Güvenilir bilgiye yalnızca açık ideler arasındaki uyuşmanın ya da 

uyuşmazlığın açık bilgisine sahip olmakla varılabileceğini düşünen Locke’a göre 

bunu hiçbir zaman bilemeyiz. Töz anlayışına değinmemiş olsak da Locke’a göre töz 

bizde kendisine ilişkin bir ide bulunmayan bir varsayımdan ibarettir. “Öyle ki, bir 

kimse arı töz genel kavramıyla ilgili olarak zihnini yoklarsa, genellikle ilinek adı 

verilen basit ideleri üretebilen bir takım niteliklerin taşıyıcısı sayılan ve ne tür bir şey 

olduğunu kendinin de bilmediği bir taban idesinden başka bir şey bulunmaz.”40 Töz 

kavramı, Locke’un felsefesi içinde de çok büyük bir yere sahip değildir ama yine de 

bu kavrama ihtiyaç duymuştur. Ama tözün bilinemeyeceği ve ancak bir ön kabul 

olarak temel alınabileceği düşüncesi haliyle bilgiyi de sınırlayacaktır ve doğanın özü 

bizim için daima sır olacaktır. Çünkü biz gözlem ve deneylerle ancak nesnelerin 

genel özelliklerini, yani ikincil niteliklerini bilebiliriz. 

 

Bu noktada, Hume’a gidilmesi gerekir, çünkü o,  ‘İnceleme’de (Treatise) 

işlediği töz konusunu epistemolojik bir kavram olarak değerlendirir. Hume’u 

incelemeye geçtiğimizde daha net görüleceği gibi, onun asıl üzerinde duracağı konu, 

hiçbir zaman nesnelerin varlığı olmayacaktır. Onun sorunu, bu nesnelerin nasıl 

bilindiği olacaktır.  

 

         Hume’un, felsefesine yön veren en önemli sorularından biri olan, ‘bu idea 

hangi izlenimden doğmuştur?’ sorusunu, görüleceği gibi töz konusunda da 

sormuştur.  Öncelikle, töz ve ilinek derken ne denmek istendiğini sorar, yani bu bir 

dış duyum izlenimi mi yoksa iç duyum izlenimi midir?41 Verdiği cevap ise şu şekilde 

olmuştur: “Eğer bize duyumlarımız yoluyla iletiliyorsa, hangisi olduğunu ve hangi 

yolla olduğunu sorarım. Eğer, gözler yoluyla algılanıyorsa, bir renk olmalıdır; eğer 

kulaklar yoluyla algılanıyorsa, bir ses; eğer damak yoluyla algılanıyorsa, bir tat; ve 

öteki duyumlar için de benzer olarak. Ama, inanıyorum ki, hiç kimse tözün bir renk, 

bir ses ya da bir tat olduğunu ileri sürmeyecektir. Töz ideası öyleyse, bir iç duyum 

izleniminden türetiliyor olmalıdır; eğer gerçekten varsa. Ancak iç duyum 

izlenimlerimiz, tutku ve heyecanlarımıza bölünebilirler ve bunların hiçbiri bir tözü 

                                                 
40 A.e., s. 84. 
41 David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, s. 222. 
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temsil etmez.”42 diyerek töz ideasının hayalgücü (imagination) kaynaklı olduğunu 

işaret eder ve bu kavramı da, ileride belirlemeye çalışacak olduğum bazı kavramlar 

gibi, felsefenin dışında bırakır. “Öyleyse, bir tikel nitelikler toplamından başka bir 

şeyin ideasından farklı olarak sahip olduğumuz bir töz düşüncemiz yoktur ve ne de 

onun üzerine konuşur ya da uslamlamada bulunurken, bundan farklı bir anlama 

sahibizdir.”43

 

         Hume, töz kavramı gibi, kendi felsefi dayanaklarına göre, herhangi bir 

izlenimden doğmamış olan kavramları, yani hayalgücü tarafından oluşturulan bu 

ideaların felsefeyi boş yere bulandıran ve zaman kaybettiren sorular ve töz 

kavramına kendimize ya da başkalarına anımsatabilmek için özel bir ad olarak 

niteler. Hume’un töz konusundaki düşünceleri Locke ve Berkeley’in yaklaşımları ile 

temelde farlılıklar barındırmadığından, bu bölümde değinmekle yetineceğim, çünkü 

Hume, Locke ve Berkeley’in maddesel töz kavramının eleştirisine genel olarak 

katılmıştır. 

 

 Yine bu noktada  Hume’da şimdiden açıklığa kavuşturulması gerektiğinden, 

varoluş ve dışsal varoluş konularındaki düşüncelerine geldiğimizde görürüz ki, 

varoluş  ideasına da tıpkı daha önce töz ve kip idealarına yaptığı gibi, bu idea hangi 

izlenimden doğmuştur sorusu ile  yaklaşır. Ama  varoluş ideasında da böyle bir 

izlenim bulunmuyor olmasına rağmen,  bu ideayı  töz ve kip idealarına yaptığı gibi 

doğrudan yok  saymaz. Çünkü Hume’a göre, “hangi türde olursa olsun, herhangi bir  

bilincini ya da anılarını taşımadığımız, hiçbir izlenim ya da hiçbir düşünce yoktur ki, 

varolan olarak tasarlanmasın; ve açıktır ki... ...kendisine varoluş yüklemeksizin 

hiçbir zaman herhangi bir düşünceyi ya da izlenimi anımsamadığımız için, varoluş 

düşüncesi ya da düşünme yetimizin her algısı ya da nesnesi ile  birleşmiş seçik bir 

izlenimden türetiliyor olmalı, ya da algının ya da nesnenin ideası  ile  tam olarak 

aynı olmalıdır.”44

 

                                                 
42 A.e., s. 56.  
43 A.e., s. 56. 
44 A.e., s. 95.  
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Yani Hume’a  göre, bir nesneyi düşünmek ile bir nesneyi varolan olarak 

düşünmek aynı şeydir. “Varoluş düşüncesi, öyleyse, varolan olarak tasarladığımız 

şeyin düşüncesi ile tam olarak aynıdır.”45

 

Varoluş ideasını bu şekilde açıkladıktan sonra, dışsal varoluş idealarına da 

benzer  bir açıklama getirir. “Belirtebiliriz ki, felsefeciler tarafından evrensel olarak 

kabul edildiği ve bunun yanında kendiliğinden oldukça açık olduğu gibi, anlıkta 

gerçekle onun algı ya da izlenim ve idealarından başka hiçbir şey  bulunamaz ve 

dışsal nesneleri ancak doğurdukları  bu algılar yoluyla bilebilirim. Nefret etmek, 

sevmek, düşünmek, duyumsamak, görmek; tüm bunlar algılamaktan başka bir şey 

değildir.”46  Görülüyor ki Hume için, dışsal nesneler, algılamalarımızdan farklı 

değildirler. “Dikkatimizi olanaklı olduğu kadar dışımızda toplayalım; gerçekte ne 

kendimizin ötesine bir adım gideriz, ne de bu dar alanda görülenlerin dışında 

herhangi bir varoluş türü kavrarız. Bu hayalgücü evrenidir ve orada ortaya çıkanların 

dışında hiçbir ideamız yoktur.”47 

 

1.3.4. George Berkeley  
 

Locke’un bundan önceki bölümde anlamaya çalıştığımız felsefesi bir yandan 

tam bir empirist felsefeye ulaştırılabilecekken, Berkeley tarafından, bilginin ancak 

deney kaynaklı olabileceği gibi empirizmin temel kabullerini benimsenmiş olmasına 

rağmen, insan zihnini maddeden ayrı ve ondan daha üstün bir gerçek olarak gören ve 

dış dünyanın varlığını reddeden spiritüalist bir felsefeye ulaştırılmıştır. Bu nedenle 

Berkeley’in konumu, diğer empiristlerden bu noktada ayrılmaktadır. “Maddeyi, bir 

kez doğadan kovduğumuzda din adamlarının da başına dert olmuş, insanlığa 

semeresiz  işler yaptırmış pek çok kuşkucu kavram inanılamayacak kadar çok 

tartışma ve bilmecemsi soruyu da peşinden sürükleyip gidecektir”48 diyerek tüm 

                                                 
45 A.e., s. 95. 
46 A.e., s. 96. 
47 A.e., s. 96. 
48 George Berkeley, İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine, Çev: Halil Turan, Bilim ve Sanat, Ankara, 
1996, s. 92. 
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amacının maddenin yokluğunu ispatlamak olduğunu bir ölçüde anlatmaktadır ve 

bunu yaparken de temel kaygısı dindir. Üstelik ona göre, “insan doğasının 

erişebileceği en yüksek kusursuzluğa götürecek”49 doğrular İncil’de yer alan 

doğrulardır. 

          

Berkeley, ilk olarak duyulur şeyler kavramından ne anladığımız üzerinde 

durur. Ona göre, duyulur şeyler, herşeyden önce duyularca doğrudan algılanan 

şeylerdir; bu şeyleri duyu organlarımızla fark ederiz ve “duyulur şeyler, çeşitli 

duyulur niteliklerden ya da duyulur niteliklerin birleşiminden başka bir şey 

değildir.”50 Bunun ardından; duyulur niteliklerin bileşimi olarak tanımladığı 

nesnelerin varlıklarını sorgulamak için örnekler verir. Bunlardan sıcaklık ve tat alma 

örneklerini ele alacak olursak, Berkeley’e göre bunlar, kendinde bir varoluşa sahip 

olmayan ve sadece bizde olan algılardır. “Başka bir zaman tatlı olan bir şey, rahatsız 

bir damağa acı gelebilir. Sonra farklı kişilerin aynı yiyecekten ayrı, aynı kişilerin 

aynı yiyecekten ayrı ayrı tatlar aldıkları açıkça bilinen bir şeydir; öyle ki, bir insan 

bir şeyden hoşlanırken, bir başkası aynı şeyden tiksinti duyabilir. Eğer tat gerçekten 

yiyeceğin içinde bulunan bir şey olsaydı, böyle olur muydu?”51

 

 Berkeley’de duyulur bir şeyin varlığı, onun algılanmışlığıdır yani nesneler 

dünyasını duyumlarımızla algılamasaydık bilemezdik. Ve duyularla algılanan bu 

şeyler “doğrudan doğruya algılanırlar; doğrudan doğruya algılanan şeylerse 

fikirlerdir.”52 Fikirlerin ise, zihin olmadan varolamayacaklarını söylemiştir, bu 

nedenle de varlıklarını tamamen bizim tarafımızdan algılanmış olmalarından ibaret 

görür ve algılarından itibaren varlıklarından da kimse şüphe etmez. “Herhangi bir 

nesnenin, duyumlar olmadan düşünülemeyeceğini”53 belirten Berkeley nesnelerin 

bizim algılayabildiğimizin dışında bir takım temel, ya da bir anlamda gizil, 

özellikleri de olmadığını düşünür. 

          
                                                 
49 A.e., s. 134. 
50 George Berkeley, Hylas ile Philonous Arasında Üç Konuşma, Çev: K.Kadir Sel, Sosyal Yayınlar, 
İstanbul, 1984, s. 13. 
51 A.e., s. 21. 
52 A.e., s. 94. 
53 George Berkeley, İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine, s. 42. 
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Nesnelerin zihnin dışında da varoldukları düşüncesinin tamamen tutarsız ve 

kavranılamaz olduğunu düşünen Berkeley, kendimizi bu konuda daha fazla sıkıntıya 

sokmamızın gereksizliğine değinmeyi de ihmal etmez.54 Yine de zihnimizdeki 

idealar bir töz kavramına dayanmalıdır ve bu cisimsel değil, tinsel bir töz olmalıdır. 

Ancak “tinin ya da eyleyen şeyin doğası, kendisi olarak değil, ortaya çıkardığı 

etkilerle anlaşılmaktadır.”55 Bu noktada az önce anlatmaya çalıştığım Hume’un töz  

kavramı konusundaki görüşlerine eklemek gereken bir nokta daha vardır ki o da 

Hume’un kendi felsefesinin temelleri ile örtüşen bir yaklaşımla, yalnızca maddi 

tözleri değil, Berkeley’in tinsel töz kavramını da yadsıdığıdır.56 Berkeley’e göre;  

 

 
“Bir koku vardı demek koklandı, bir ses vardı demek işitildi demektir, bir renk 
ya da bir beti vardı demek görme ya da dokunma yoluyla algılandı demektir... 
...Bu şeylerin varlığı algılanmaktadır, kendilerini algılayan zihinlerin ya da 
düşünen şeylerin dışında varolmaları olanaksızdır.”57

 

 

Ancak, şeylerin zihinsel varoluşları derken, özel olarak öznenin kendi zihnini 

değil, bütün zihinleri kastetmektedir, çünkü ona göre her şeyi bilen ezeli ve ebedi bir 

zihnin varlığı zorunludur. 

 

 

“Ve aynı şey, bütün öbür yaratılmış, bitimli espriler için de doğru olduğuna 
göre, bundan zorunlu olarak, bütün şeyleri bilen ve kavrayan, ve onları bizim 
doğa yasaları adını verdiğimiz bir takım kurallara göre düzenlediği tarzda 
gözlerimiz önüne seren heryerde hazır ve nazır ezeli ve ebedi bir zihnin var 
olduğu sonucu çıkar.”58

 

 

Görülüyor ki, Berkeley ile bir maddecinin ayrıldığı nokta dış dünyanın, 

nesnelerin, zihnimizin dışında bir varlığa sahip olup olmaması noktası değil, bunların 

                                                 
54 A.e., s. 45. 
55 A.e., s. 51. 
56 Frederic Copleston, Felsefe Tarihi (Berkeley ve Hume), Çev: Aziz Yardımlı, İdea Yayınları, 
İstanbul, 1996, s.26. 
57 A.e., s. 37.                                                
58 George Berkeley, Hylas ile Philonous Arasında Üç Konuşma, s. 95. 
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“Tanrı tarafından algılanmış olmaktan başka, mutlak bir varlığa sahip olup 

olmadıkları noktasıdır.”59  

 

Berkeley, bilgi edinmemizin tek kaynağı olan duyularımızın tamamen öznel 

olduğunu da ileri sürmektedir, yani bizim dış dünyayı algıladığımızı sanmamız 

aldanıştan başka bir şey değildir. Tüm  kavramlarımız, sadece bizim duyularımızdan  

ibarettir ve nesnel bir özellik taşımazlar, yani sadece bizim kavramlarımızda 

mevcutturlar ve sadece biz onları algılamaya devam ettiğimiz sürece var olacaklardır. 

Yani gerçekten var olan tek şey zihin ve onun sahip olduğu kavramlardır. Fakat 

deneyci olmasının yanında aynı zamanda bir Hristiyan da olan Berkeley’in görüşüne 

göre, var olan her şey tüm bu dış dünyayı varmış gibi sanmamızı sağlayan, bunun 

yaratıcısı olan bir sonsuz ruhtur, yani Tanrı. 

         

         Şu ana kadarki bilgilerimizle Berkeley için bilginin idealara ve ruhlara ilişkin  

olmak üzere iki çeşit olduğunu söyleyebiliriz. İdealarla ilgili olan bilgimiz ona göre, 

bulanık bilgidir, çünkü ona kadar, ideaların bilgisinin, zihindeki ideaların bilgisiyle 

zihin dışında olan nesnelerin uyuşması halinde, doğru olarak kabul edilmesi 

yüzünden  bir sürü yanlışa sürüklenmişizdir. 

 

İnsanların, nesnelerin bilgisinin ancak onların varlığıyla örtüştüğünde gerçek 

bilgi olabileceği kabulü nedeniyle bu bilgilerden hep kuşku duyulmuştur. Çünkü ona 

göre, nesnelere, algılanmaları dışında, bir varoluş yüklendiğinde, bunların doğalarını 

bilmek bir yana, varoluşlarının dahi bilgisine ulaşamayız. 

 

  

“Kuşkucu saldırılara geçit vermeyecek, sağlam, güvenilir, gerçek bir bilgi 
dizgesi kurmak için hiçbir şey, başta şey, gerçeklik, varoluş sözcükleriyle ne 
anlatmak istediğimizin belirgin bir açıklamasını vermekten daha önemli 
olamaz...”60

 
          

                                                 
59 A.e., s. 101. 
60 George Berkeley, İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine, s. 88.               
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Tüm isimler arasında şey ve varlık gibi adlar en genel adlardır ve tek ortak 

noktaları yalnızca bir adla gösterilmek olan tümüyle farklı iki türü, tinleri ve ideaları 

kapsarlar. Tin, etkin ve bölünemez olan tözdür, idealar ise sadece zihnimizde var 

olabilen, bağımlı varlıklardır. Zihnimizde tinimize ilişkin bir ideamız yokmuş gibi 

gelse de aslında içe bakış ya da düşünme yoluyla kendi varlığımızı kavrarız, 

başkalarının varlığını veren ise usumuzdur. İdealar arasındaki bağıntı bilinebilir ve 

buna ilişkin kavramlara sahip olabiliriz. Yani, nesnelerin dışsal varoluşunun kabul 

edilmesi, bilgimizi çelişkiye ve yanlışa sürükleyen temel nedendir. Bilgi, idealar 

arasındaki bağlantı olarak algılandığından bizi hataya düşüren çelişkilerden de 

kurtulabileceğimizi düşünür. Ancak, tek sorun bilginin yanlış anlaşılmasında 

değildir, soyut idealar öğretisi de bu yanlışlığın nedenlerinden biridir. Ancak, “genel 

ideaların varolduklarını saltık anlamda yadsımadığıma, yalnızca soyut genel idealar 

olduğu düşüncesine karşı çıktığıma dikkat edilmelidir”61 sözleri ile bu kanuda ne 

düşündüğü anlaşılabilir. Maddeye zihin dışında bir varoluş tanımayışından da 

görülebileceği gibi, doğanın tam bir bilgisine erişilebileceği konusunda da 

kuşkuludur. Zihin dışında varoluşa sahip olmayan doğanın kendinden yasaları da 

olmayacaktır doğal olarak. “Doğada çekim gibi nesnelere içkin birtakım yasaların 

varolduğunu söyleyenler yanılmaktadırlar; çünkü örneğin sabit yıldızların 

birbirlerine doğru böyle bir eğilimleri yokmuş gibi görünüyor.”62 Berkeley, bu 

konudaki görüşlerini şu şekilde açıklar. “Burada zorunlu ya da özsel olan hiçbir şey 

yoktur, bu olay bütünüyle bir yandan belli cisimlerin çeşitli yasalara göre birbirlerine 

yapışmalarına ya da birbirlerine doğru yönelmelerine neden olurken, bir yandan da 

diğerlerini sabit bir uzaklıkta tutan yönetici tinin istencine bağlıdır; yönetici tin eğer 

uygun görünürse bazı cisimlere de birbirinden uzaklaşmak eğilimi gibi çekim 

eğiliminin tam karşıtı olan bir eğilim verir.”63 Bu nedenle zorunlu ya da özsel bir 

şeyin varlığından da söz edilemez. Ve tin dışında doğal etken aramak boşunadır, 

yapılması gereken şey, bütün yaratılışın kusursuzluğuna bakarak onun bilge ve iyi bir 

                                                 
61 A.e., s. 22. 
62 A.e., s. 99.    
63 A.e., s. 98.       
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etmenin işi olduğunu anlamak ve “düşüncelerini kimlerinin ileri sürdüğünün tersine 

şeylerin ereksel nedenlerine yöneltmektir.”64

    

Yeniçağın önceki filozoflarından ciddi anlamda farklı bir sistem kuran, 

nesnenin  varlığını öznede olmaktan ibaret gören ve doğanın bilinemeyeceğini, ancak 

ereksellikle anlaşılabileceğini söyleyen Berkeley felsefesini belki de daha çok dini 

korumak amacıyla yapılmış bir metafizik olarak değerlendirmek olasıdır. Yani ona 

göre, deneyimlerimizin bizim dışımızdaki nesnelere bağlı olduğuna inanmak için bir 

neden yoktur ve tutarlılıktan söz edersek deneyciliğin bizi dış dünyanın zihin 

içerikleri ve öznelerin deneyimleri olduğu sonucuna götürmelidir. Yani herhangi bir 

şeyin var olduğuna inanmak anlamsızdır. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
64 A.e., s. 100.                                                   
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2.DAVID HUME ve FELSEFESİNİN TEMEL 

          BELİRLENİMLERİ    
           

         

İngiliz Empirizmi’nin en son ama aynı zamanda en etkili temsilcisi olan 

David Hume, öncelikle metafiziğe karşı bir tavır sergilemiş ve felsefi tavır olarak da 

bu eksen üzerinde hareket etmiştir. Hume’un başarısında buraya kadar kısaca 

değindiğimiz isimlerin düşüncelerinden haberdar olmasının etkisi büyüktür ve 

felsefesinde bu arka planın olağan bazı eksikliklerini yinelememesi ve yanılgılara 

düşmemesi bakımdan da artıları kendini gösterir. Bu avantajların varlığı ile örneğin, 

Locke ve onunla aynı yöntemi benimseyen empiristlerden farklı olarak, idealarımızın 

kökeni üzerine bir soruşturmaya girişmemiştir, hatta bu gibi düşünüşlerin kalıcı 

olamayacakları düşüncesindedir.65 Ancak bu eleştirisine rağmen o da, tıpkı Locke 

gibi, bilgi edinme sürecimizin ayrıntılarını ve bilgimizin sınırlarını belirleme 

doğrultusunda bir yol izlemiştir. Ele aldığı sorunların ortaya konuş şekli olarak 

geleneğin kendisinden önce şekillenmiş olan çıkış noktalarından hareket ediyor 

olmasına rağmen, örneğin ideaların tanımlanması ve ortaya çıkışlarına ilişkin 

görüşleri noktasında Locke’tan ayrılır. Onun için sorun bu ideaların zihinde hangi 

anda belirdiği değil, hangi izlenime karşılık gelmiş olduğudur. Ayrıca Hume, bu 

sorularının cevaplarını asla insanın bilgi dünyasını aştığını düşündüğü alanda  

aramayarak, salt bir bilgi sorunu olarak ele almıştır ve bunu yaparken de daha sonra 

Kant tarafından da benimsenecek olan eleştirel bir tarz  sergilemiştir. 

 

Hume’un felsefesinde gözlemlenebilecek en belirgin tavır, metafiziğe karşı 

oluşudur. O’na göre “bilgi edinmeyi bu karışık savlardan kökünden kurtarmanın tek 

yolu, insanın anlama yetisinin doğal yapısına ciddi bir soruşturma ile girmek, 

gücünün ve yeteneklerinin kesin bir analizi ile, onun böyle belirsiz ve karışık 

konulara hiç uygun olmadığını göstermektir.”66 Felsefeyi insanı inceleyen bir 

                                                 
65 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 4-5. 
66 A.e., s. 9.    
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çalışma olarak ele almayı isteyen Hume, insan üstüne görüşler üretmektense, insanın, 

örneğin bilgi edinmek için anlama yetisinin doğal yapısını çözümlemenin daha doğru 

bir uğraş olduğu düşüncesindedir.  

          

David Hume’un savı, felsefenin kökenlerinin metafizik yerine insanın doğal 

yapısının bilimi, yani kendi deyimiyle moral bilimler olması gerektiğidir. Çünkü ona 

göre felsefenin güvenilir ve sağlam temeller üzerine oturtulabilmesi için, bu şekilde 

bir yapılanmanın sağlanması gerekmektedir. Üstelik insanın doğal yapısının 

ilkelerinin açıklanabilmesi halinde, insan ile her ne şekilde olursa olsun ilişkiye 

girmek zorunda olan diğer tüm bilimlerin de tam bir sisteminin elde edilebileceğine 

inanır.67 Zaten felsefesini deneysel olarak tanımlayan68 bir felsefecinin de 

sorgulamasına çıkış noktası olarak olgulara dayalı olmayan herhangi bir yöntem 

belirlemesini düşünmek ciddi bir çelişki olurdu. 

 

Hume’a özgü olan yanlardan biri de, nedensellik kavramını ele alış biçimi 

olmuştur. Bu konuda Hume’un önemi, kendisinden önce geçerliliğine tutarlı bir 

eleştiri ile yaklaşılmamış olan neden-etki ilişkisinin yapısını tartışmaya açmış 

olmasından kaynaklanmaktadır. Hume, neden-etki arasındaki ilişkinin, a priori olarak 

bilinemeyeceğini gösterebilmeyi hedeflemiştir. Bu konuda görüşlerine sonraki 

bölümlerde yer verilecek olmasına rağmen, bu noktada, öncelikle neden böyle bir 

çaba içinde olduğunu belirlemenin son derece gerekli ve yararlı olacağını 

düşünüyorum.  

          

Hume’un çıkış noktalarından biri, rasyonalist filozofların kendiliğinden açık 

olduğunu kabul ettikleri bazı ilkelerden yola çıkarak oluşturdukları metafizik 

sistemleri eleştirmek olmuştur. Ancak karşı olduğu sadece rasyonalist felsefeciler 

değildir. Neyi, ne ölçüde ve nasıl bilebileceğimizi69 araştıran Hume’un bu tepkisi 

sadece teologlara yönelmemiştir. Aynı zamanda Tanrı’nın varlığını bu şekilde  a 

priori ilkeler ile kanıtlamaya çalışan doğa felsefecilerini de eleştirir, çünkü bir 

                                                 
67 David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, s. 40-41.   
68 A.e.,  “sunuş” bölümü. 
69 A.e., s. 40-41. 
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nedenin zorunluluğu için bulunmuş olan tüm tanıtlamaların, bir aldatmaca ve 

safsatadan70 ibaret olduğu görüşündedir. 

 

Hume’u bu denli ciddi bir metafizik eleştirisine iten, dogmatik yaşama 

tarzlarına duyduğu tepki ve felsefeyi boş inançlaradan kurtarma arzusu olmuştur. 

Bacon’un “hakikatten uzaklaşmamak için, herhangi bir derecede dine dayanan her 

anlatıya ve aynı şekilde yalan ve masala karşı konulmaz bir iştahı varmış gibi 

görünen   bütün yazarlarda bulunacak her şeye kuşku ile bakılmalıdır”71 sözlerine 

eserinde yer vermiş olması da, onun bu tarz yaşama anlayışlarına karşı olduğu 

görüşünü desteklemektedir. 

 

 

“Deneyimlerimizi en sonuna kadar izleyerek ve tüm etkilerini en yalın ve en az 
sayıda nedenlerden açıklayarak tüm ilkelerimizi olanaklı olduğu ölçüde evrensel 
kılmaya çabalamamız gerekse de, yine de açıktır ki deneyimin ötesine 
geçemeyiz ve insan doğasının en son kökensel niteliklerini keşfettiğini ileri 
süren herhangi bir önerme öncelikle haddini bilmez bir kuruntudan ibaret 
olduğundan yadsınmalıdır.”72

 

                                                                                      

18.yy’daki gelişmelerin de etkisiyle, eleştirinin gücü, Hume tarafından 

nedensellik kavramını sorgulayacak kadar artmıştır. Hume’dan önceki isimlerden 

olan Berkeley de, her etkinin zorunlu olarak bir nedeni gerektirdiği önermesinin 

geçerliliğinden şüphe etmişti. Ancak onun eleştirisinin altında, olayların akış süreci  

içinde mucizenin de yeri olduğuna inanması ve dayanak noktasının da Tanrı olması 

yatmaktaydı. Berkeley’e göre Tanrı sonsuz bir özgürlüğe sahip olduğundan gerektiği 

durumlarda tasarımların alışılmış düzenine müdahale etmesi mümkündü. 

 

Hume’un eleştirisi çok daha köklü bir eleştiri olmuştur; amaçladığı şey ise, 

bilimlerin bilerek ya da bilmeyerek bir şekilde kendisine dayandığı temel ilkelerden 

biri olan nedenselliğin analizini yapmak olmuştur. Çünkü bu kavram, aynı zamanda 

onun kendisinin belli noktalarda karşısında durduğu metafiziğin de en önemli 
                                                 
70 A.e., s.105.          
71 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 107. 
72 David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, s. 42.                                                                  
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kavramlarından biriydi. Hume, ‘Soruşturma’nın (Enquiry) I. Bölümünde “eğer 

insanların çoğu, kolay felsefeyi, soyut ve derine inen felsefeye, ikincisini suçlamadan 

ya da küçümsemeden yeğ tutsalardı, belki de bu genel kanıya uymak ve herkesi karşı 

çıkmadan kendi zevk ve düşünceleri ile başbaşa bırakmak yerinde olabilirdi. Ama iş, 

çoğu kez daha ileri götürüldüğünden, hatta derine inen bütün akılyürütmeleri, yani 

genel olarak metafizik denen şeyi, kayıtsız şartsız reddetmeye kadar vardığından, 

şimdi bu akılyürütmelerin doğru bir şekilde nasıl savunulabileceğini gözden 

geçireceğiz”73 demiştir. Hume’un bu anlayışı dikkatle irdelenecek olursa aslında 

yaygın görüşün aksine, metafiziğin olanağını kökten ve bütünüyle reddetmediği 

görülür. Ancak metafizik denen bütünün büyük bir bölümüne yapılan karşı çıkışa 

Hume da katılmaktadır. Onun asıl karşı çıktığı metafizik ise, anlama yetisinin 

ulaşamayacağı alanlara girmeye yeltenen boş gururun verimsiz çabaları ve yaygın 

batıl inançların hilelerinden doğan, dinsel önyargılarla anlama yetisinin 

ulaşamayacağı alanlara yaklaşan akıl yürütmenin ürünü olan metafizikolmuştur. 

 

Hume, bu belirlenimleri doğrultusunda sahte ve gerçek metafizik ayrımına 

yönelmiştir. Gerçek metafiziğe ulaşmada bu bölümün başında belirttiğim gibi, 

Newton’un deneysel akılyürütme yöntemini kendine rehber alarak, bu yolla bir insan 

bilimi kurmayı amaçlamaktadır. 

 

 

“Bu araştırmalar neye mal olursa olsun, tartışma götürmez bir şekilde önem 
taşıyan bu konularda, bilgi dağarcığımıza bu yolla yeni bir şeyler katabilirsek, 
sadece sağlanan kazanç bakımından değil, fakat duyulan haz bakımından da 
kendimizi yeteri kadar ödüllenmiş hissederiz.”74

  

 

Bu sözleri ile, bize bilgi felsefesine dair görüşlerini hangi temeller üzerine 

kuracağı konusunda ipuçları vermiş olan Hume’un bilgi felsefesi görüşlerine 

geçtiğimizde de bize yol gösterici olacaktır. Şu ana kadar Hume’un felsefesinin belli 

başlı yanlarını ve onu neyin böyle bir araştırmaya yönelttiğini genel çizgileri ile  

                                                 
73 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 6.                                                  
74 A.e., s. 12.  
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belirtmeye çalıştım. Bundan sonraki bölümlerde ise, bu araştırmasını tüm süreçleri 

ile ayrıntılı olarak ele almaya çalışacağım. 

 

  2.1. Bilgi Felsefesinin Temelleri   
  

David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme (A Treatise of Human 

Nature) ve İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma (An Enquiry Of Human 

Understanding) adlı eserlerinde, insanın doğal yapısının bilimi olarak nitelendirdiği 

moral felsefe alanında bir insan bilimi kurmayı amaçlamaktadır.75 Ona göre, bir 

önceki bölümde de belirttiğim gibi, insan doğası ile az ya da çok ilişkili olan tüm 

bilimlerin ilerleme sağlayabilmesi için, öncelikle insan biliminin kurulması 

zorunludur ve bu olmadıkça hiçbir soruya belli bir kesinlikte cevap verilemeyecektir. 

  

 

“Öyleyse, insan doğasının ilkelerini açıklamayı öne sürerken gerçekte 
bilimlerin hemen hemen bütünüyle yeni ve üzerinde herhangi bir güvenlikle 
durabilecekleri bir temel üzerine kurulmuş tam bir dizgesini öneriyoruz”76

 

 

Hume, bu insan bilimini, sözde metafiziğe dayalı felsefeyi temelden 

sarsabilecek bir güç olarak görmektedir. Onu bu araştırmaya iten asıl güç budur ve 

bu bilimin kurulamaması halinde metafiziğe dayalı bir felsefenin varlığını 

sürdüremeyeceğini düşünür. Bu bilimi kurma girişimini, insanın iki özelliğinden 

hareket ederek başlatır; eylemde bulunan insan77 ve akıl sahibi olan insan.78 Ancak 

bu ikinci alanda, sahip olunan bu aklın sınırlarının belirlenmesi ihtiyacı doğar, çünkü 

sınırları çok dardır. Bunu yapmanın yolu ise, ilk adımı gerçek ve sahte metafizik 

ayrımı olacak uzun ve zorlu bir soruşturmaya girişmektir. 

 

 
                                                 
75 A.e., s. 3. 
76 A.e., s. 41. 
77 A.e., s. 3. 
78 A.e., s. 6. 
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2.1.1. Gerçek ve Sahte Metafizikler   
 

Kendi  felsefesinin oluşumunda Hume’a önemli bir anlam  yükleyen Kant, 

Prolegomena’nın önsözünde “eskiden beri metafiziğe dostça davranmayan kader, 

Hume’un kimse tarafından anlaşılamamasını istemiştir”79 diyerek sanki Hume’un 

başına gelenleri özetler gibidir. Çünkü gerçekten de Hume daha sonraki bölümlerde 

görüleceği gibi, bazı konularda olduğu gibi, metafizik konusunda da yerinde 

olmayan yorumlara maruz kalmıştır. Öncelikle Hume, sanıldığı gibi metafiziğe karşı 

değildir. O aşağıda sınırlarını çizileceği sahte metafiziği insan zihnini ve felsefeyi 

bozduğu düşünesi ile dışarıda bırakmak istemektedir. Bu, gerçek ve sahte metafiziği 

tam olarak belirlediğimizde daha rahat anlaşılacaktır. Hume bu ayrımı yaparken 

gerçek metafiziği, sınırları belirlenmiş, eleştirisi yapılmış bir insan bilimi olarak 

belirler. Sahte metafizik ise sınırlarının ne olduğunu bilmeden, dünyanın kökeni, 

ruhlar alanının iç düzeni gibi, insan yetilerinin tümüyle ötesinde kalan soruları konu 

edinen alanlarla ilgilenendir.80 Bu durumda Hume, sahte metafizik dediği alana giren 

düşüncelere ve bu düşüncelerin yer aldığı her alana karşıdır. 

                                                            

 
“Kütüphaneleri elden geçirsek, nasıl da kıyamet koparmamız gerekir. Elimize 
bir cilt, söz gelişi bir dinbilim [divinity] ya da okul metafiziği kitabı aldığımızda 
soralım; İçinde nicelik ve sayı üzerine soyut akılyürütmeler var mı? Yok, peki 
olgu sorunu ve varoluş üzerine deneysel akılyürütmeler? O da yok, atın öyleyse 
atın ateşe, çünkü içinde safsata ve kuruntulardan başka bir şey olamaz.”81

 

 

Yakın gitsin dediği sahte metafizik ile işaret ettiği, boş inançlarla karışık 

kapalı, belirsiz bir felsefe ve anlaşılmaz bir dildir. Olması gereken yani gerçek 

metafizik ise, insan doğasının güçlerinin ve yeteneklerinin doğru bir incelenmesidir. 

 

Görülüyor ki Hume, metafiziğin kayıtsız şartsız reddedilmesine karşı 

çıkmaktadır. Bu nedenle akılyürütmelerin doğru olarak savunulmasının nasıl 

                                                 
79 Immanuel Kant,A.g.e., s. 6. 
80 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 66. 
81 A.e., s. 155.                           
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yapılabileceğini araştırır ve insan zihninin bu tür belirsiz sorulara uygun olmadığını 

göstermeyi ister. 

 

 
“Derin ve soyut felsefedeki belirsizliğe, acı verici ve yorucu olduğundan değil, aynı 
zamanda  kaçınılmaz bir kararsızlık ve hata kaynağı olduğundan dolayı itiraz edilir. 
Bu, metafiziğin, oldukça büyük bir bölümüne karşı en haklı ve dayanaklı itirazdır 
gerçekten... ...Bu itiraz da, onun tam anlamıyla bir bilim olmadığı, insanın anlama 
yetisinin ulaşamayacağı alanlara girmeye yeltenen boş gururun verimsiz 
çabalarından ya da kendilerini açıklık yerde savunmayan, güçsüzlüklerini saklayıp 
korumak için, çalılıkların ardına gizlenen yaygın batıl inançlarınhilelerinden 
doğduğudur.”82

 

 

Peki bu olumsuz metafizikten tümüyle kurtulabilir miyiz? Hume’un gerçekçi 

tavrıyla burada da karşılaşırız, sahte metafizik her an karşımıza çıkabilir ve bunun 

için insanın sürekli uyanık halde bir dikkate sahip olması gerekmektedir. 

‘Soruşturma’da (Enquiry) bu konuya dair şunları söylemektedir: “Ovalık yerden 

kovulan eşkıya, ormana kaçar ve zihnin korunamayan yollarında pusu kurarak onu 

dinsel korkular ve önyargılarla ele geçirmeye çalışır. En sarsılmaz rakip bile, 

nöbetlerinde bir an dikkatsiz olsa alt edilir. Bir çokları korkaklık ve gaflet yüzünden 

düşmana kapılarını açarlar ve onu, meşru efendileri gibi saygıyla boyun eğip, kendi 

istekleriyle buyur ederler.83  Ama bu durum, bu araştırmalardan tamamen uzaklaşıp, 

bunları yok saymayı değil, aksine araştırmayı sonuna kadar götürmeyi 

gerektirmektedir. Bu durumdan karşıt bir sonuç çıkarmak ve savaşı düşmanın 

gizlendiği en kuytu köşelere dek götürmek zorunluluğunu görmek daha yerinde 

olmaz mı?84

 

Burada artık onun bir metafizik düşmanı olduğu söylenemez. Yapmak 

istediği, kendi deyimiyle, anlaşılması mümkün olmayan (unintelligible) metafiziğe 

karşı koymaktır. Metafizik terimler tamamen anlamsız ve anlaşılabilir olmayan 

terimlerdir ve düşünceyi bulandırırlar.85 Ancak, metafizik öğretileri reddetmeden 

                                                 
82 A.e., s. 8. 
83 A.e., s. 8. 
84 A.e., s. 8.    
85 David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, s. 219. 
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önce, metafiziğin kurguları son derece iyi incelenmelidir. Çünkü bu kurgular ile 

insan zihninin işleyişindeki illustrasyonları bulabilmemiz mümkün hale gelecektir.86 

Böylece Hume, metafizik düşüncenin eleştirisiyle metafiziği düşünen insanın 

eleştirisini yapmak istemektedir. 

     

Hume’un “karışık sorunlar,” “boş inançlar” ve “belirsiz konular” gibi 

deyimlerle işaret ettiği, sahte metafizik ve batıl inançlardır. Peki Hume, tüm bu 

eleştirileri yaparken nereye varmak istemektedir? Bu eleştirilerin amacı nedir? Sahte 

metafizik, “insanın anlama yetisinin ulaşamayacağı alanlara girmeye yeltenen, boş 

gururun verimsiz çabalarından doğan, yaygın batıl inançların hileleri”dir.87 Ancak 

Hume bu belirlemeyi yeterli bulmaz çünkü bundan sonra neler yapılabileceğinin de 

belirtilmesi gerekmektedir. “Derine bakan soruşturmayı, açıklıkla ve doğruluğu, 

yenilikle bağdaştırabilirsek farklı felsefe türlerinin sınırlarını birleştirebilirsek, ne 

mutlu! Hele bu kolay tarzda akıl yürüterek, şimdiye kadar sadece batıl inançlara 

sığınak, saçmalığa ve yanlışlığa da bir örtü görevini gören bu karışık felsefenin 

temellerini sarsabilirsek, mutluluğumuz daha büyük olacaktır.”88

 

Soruşturmanın ilerleyen bölümlerinde Hume aynı konuya yeniden değinir. 

Tekrar tekrar aynı sorunu ele alması ve bu durum düzeltildiğinde hissedeceği övüncü 

dile getirmesi, düşünce sistemi içinde bu konuya verdiği önemin oldukça açık 

işaretleridir.  

 
 
 “En cüretli yobazlığı ve batıl inancı hiç olmazsa susturmak ve bizi bunların 
saçma iddialarından kurtarmak için, tartışmayı sona erdirici bu türlü bir 
kanıtlamadan daha uygun bir şey yoktur. Doğru ise, bilge ve bilgili kişilerin 
batıl inanca dayanan her türlü yanılmalarını sürekli dizginleyecek, dolayısıyla da 
dünya durdukça yararlı olacak, buna benzer bir kanıtlama yolu bulduğum için 
övünüyorum.”89

 

 

demesi de, bu önemin bir işaretidir. 
                                                 
86 A.e., s. 222.                                             
87 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 8. 
88 A.e., s. 12-13. 
89 A.e., s. 89. 
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2.2. İnsan Zihninin İki Tür Algısı (İzlenim-İdea İlişkisi)   
 

          Hume, insan zihnine dair soruşturmasına başlarken, öncelikle bilgimize konu 

olan öğelerin kaynağına inmeyi gerekli görmüş ve bunu sadece  gözlem ve deneye 

dayanarak yapmıştır. Her alanda batıl inançlara karşı olumsuz tavrı ve bunlara son 

verme isteğinin sonucu olan bu insan bilimini, bu bölüme kadar anlatmaya çalıştığım 

gibi, zaten kendisinden önce şekillenmiş olan felsefe anlayışı olan empirizm temeli 

üzerine kuracaktır. 

 

 

 “İnsan bilimi, öteki bilimler için tek sağlam temel olduğu için, bu bilimin 
kendisine verebileceğimiz tek sağlam temel de deney ve gözlem üzerine 
kurulmalıdır.”90  

 

 

Bilgimizin kaynağını gözlem ve deney verileri ve bu bağlamda da dış ve iç 

duyum olarak belirleyen Hume, bunun ardından, bilgilerimizin tümünün kaynağı 

olduğunu düşündüğü algılarımızı, güçlülük ve canlılıklarına göre izlenimler 

(impression) ve idealar (thought) olmak üzere ikiye ayırmıştır. 

  

2.2.1. İzlenimler 
 

Hume, izlenim terimini, daha önce Locke’ta görmediğimiz ve Locke’un  

duyu verilerinden elde ettiğimiz bilgileri yanlış olarak genişletmesi ile oluşturduğunu 

düşündüğü basit idea terimini sınırlandırarak, onun yerine kullanmıştır. 

 

 

 “İzlenim ve idea terimlerini alışılmış anlamından farklı bir anlamda 
kullanıyorum ve böyle bir özgürlüğü kullanmam konusunda bana izin 
verileceğini umuyorum. Locke tarafından bütün algılarımızı temsil ettiği ileri 
sürülerek anlamı bozulan sözcüğe, ideaya, yeniden özgün anlamını veriyorum. 
İzlenim terimiyle algılarımızın canlı olarak ruhta meydana geldiği tarzda 

                                                 
90 David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, s. 41. 
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açıklamayı değil, daha çok algıların kendisini anlıyorum; İngilizce’de ya da 
bildiğim başka bir dilde bunlar için özel bir ad yoktur.”91  

 

 

Yani izlenim derken duyduğumuz, gördüğümüz, hissettiğimiz, sevdiğimiz. 

yani duyularımızın zihnimizde ilk ve en güçlü, canlı görünüşlerini anlamaktadır 

İdeaların zihnimizde oluşabilmesinin tek yolunun duyumlar olabileceği noktasında 

öncesindeki empirizm geleneği ile aynı savı paylaşan Hume, oluşturduğu yeni 

terminolojiyi de buna ekleyerek insan zihni üzerine olan araştırmasına çıkış noktası 

yapar.  

 

İzlenimlerimiz, zihnimize şiddetli ve güçlü olarak giren ve ruhtaki ilk 

görünüşleri oluşturan bütün duyumlarımız, tutkularımız ve duygularımız yani “canlı 

algılarımızın hepsi”dir.92 Ve bu izlenimler ideaların da tek kaynağıdırlar. 

 

İzlenimleri de, dış duyum izlenimleri (sensation) ve iç duyum izlenimleri 

(reflexion)  olarak bir ayrıma tabi tutar ancak şimdilik bu ayrıma sadece değinmekle 

yetiniyorum, çünkü bu ayrımın kaynağının anlaşılabilmesi için, öncelikle ideaların 

açıklığa kavuşması gerektiğini düşünüyorum.  

 

2.2.2. İdealar   
  

         İzlenimlerden farkı “zihne etkimeleri ve düşünmemize ya da bilincimize 

girmelerindeki güç ve canlılık dereceleri”93 olan idealar, zihnin izlenimleri etkilemesi 

ile oluşan, düşünmede (thinking) ve akılyürütmedeki (reasoning) soluk imajları, birer 

kopyalarıdır. Bu durumda en güçlü ve canlı algılar olan izlenimler, daha az canlı ve 

güçlü  algılar ise idealardır ve “en canlı düşünce, en soluk izlenimden daha aşağıda 

kalır.”94 Peki, bilgimizin kaynakları arasındaki ayrımı güçlülük ve canlılıklarına göre 

ayıran Hume’un bu ayrımı her durumda geçerli midir? Bu soru Hume’un cevap 

                                                 
91 A.e., s. 50.  
92 A.e., s. 45. 
93 A.e., s. 14. 
94 A.e., s. 13. 
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vermeyi gerekli gördüğü bir sorudur ve şu cevabı verir; “Uyku sırasında, ateşli bir 

hastalık halinde, delilik ya da ruhun herhangi bir şiddetli duygulanımında, 

idealarımız izlenimlerimize çok yaklaşabilirler. Öte yandan bazen izlenimlerimiz 

öylesine zayıf ya da güçsüz olurlar ki, onları idealarımızdan ayırt edemeyiz. Fakat 

yine de bu yakın benzeyiş birçok örnekte, genel olarak öylesine farklıdır ki, bu farkı 

belirlemek amacıyla, hiç kimse onları ayrı başlıklar altında sınıflandırmakta ve her 

birini özel bir işlemle ayırmakta tereddüt etmez.95Yani, izlenimler ve idealar 

arasındaki ayrım konusunda son derece net olduğu görülen Hume, yukarıdaki 

alıntıda da açık olduğu gibi, izlenimler ve ideaların hiçbir şekilde birbirleri ile 

örtüşemeyeceğini düşünür.  

 

 

“Şiirin bütün renkleri, ne kadar pırıl pırıl olurlarsa olsunlar, doğal nesneleri, 
tasvirleri bir gerçek manzara yerine geçecek şekilde çizemezler.”96

 

 

Ancak Hume, bütün idealarımızın izlenimlerimizin sönük birer kopyaları 

olduğu ve ideaların daima kendilerinin kaynağı olan izlenimlerden bağımsız olarak 

çıkarılmalarının tamamen imkansız olduğu düşüncesi ile örtüşmeyen bir fenomenden 

de söz eder.  

 

 
“Öyle bir kimse düşünelim ki, otuz yıl görme duyusunu kullanmış olsun ve hiç 
görmediği söz gelişi belirli bir mavi tonun dışında, her türlü rengi mükemmel 
derecede tanısın. O tanımadığı tonun dışında, mavi rengin bütün tonları koyudan 
açığa doğru önünde dizildiğinde açıktır ki, o kimse tanımadığı tonun olması 
gereken yerde bir boşluk algılayacaktır ve o yerde yan yana duran tonlar 
arasında, diğerlerinde olduğundan daha geniş bir aralık olduğunu görecektir.”97  

 

 

Hume, bu noktada hayal gücünün (imagination) bu tonun ideasını kendi 

kendisine çıkarabileceğini düşünür. Tıpkı, göze giren farklı renk ideaları olduğu gibi, 

aynı rengin farklı tonlarının herbiri de seçik bir idea meydana getirir. Ancak Hume, 
                                                 
95 David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, s. 45. 
96 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 13. 
97 A.e., s. 16. 
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verdiği bu örneğin bir istisnadan ibaret olduğunu ve genel ilkeyi değiştiremeyeceğini, 

ancak yine de basit ideaların her durumda karşılıkları olan izlenimlerden 

çıkmadığının  ispatı olduğu düşüncesindedir. 

 

Ayrıca yaptığı bu izlenim ve idea ayrımı ile, kendisine kadar var olduğunu 

düşündüğü sorunu da çözümlemiş olmayı umar, çünkü ona göre “bir felsefe 

teriminin (çok sık yapıldığı gibi) herhangi bir anlam ya da idea olmaksızın 

kullanıldığından kuşkulanırsak sadece şunu soruşturmak yeterli olacaktır. Bu sözde 

idea hangi izlenimden çıkarılmıştır. Ve eğer böyle bir izlenim bulamazsak, 

kuşkumuz  doğrulanmış olur.”98 Ortaya koyduğu bu izlenim-idea ayrımı ile, kendi 

deyimiyle sahte metafiziklere, kuracağı insan bilimine girmeleri noktasında geçit 

vermeyeceğine inanır. Ve yine bu şekilde ideaların gerçekliği ya da tümel 

kavramların nesnelerden önce geldikleri gibi düşünceleri de sarsmış olmaktadır. 

 

Hume, kendi felsefesinin ilerleyeceği doğrultu konusunda önemli ip uçları 

veren bu ayrımın ardından, bunlar arasında da bir iç bölümlemeye gider. Bu ikinci 

bölümlemenin temel ayrım noktası ise, basitlik ve karmaşıklık olmuştur. Hem 

izlenimler, hem de idealar kendi içlerinde basit ve karmaşık olarak ayrılırlar. Basit 

izlenimlerimiz ve basit idealarımız bilme sürecimizin en temel öğeleridir ve bir 

farklılık barındırmayarak, tam bir örtüşme halindedirler. 

 

 
“Yeteneğimin çok dikkatli bir sınanmasından sonra, her basit ideanın onun 
benzeri olan basit bir izlenime sahip olduğunu ve her basit izlenimin bir ideaya 
karşılık geldiğini, burada kuralın herhangi bir istisna olmaksızın geçerli 
olduğunu söylemeye cesaret ediyorum.”99

  

 

Ancak, sıra karmaşık izlenimler ve idealara geldiğinde aynı şeyi 

söyleyemeyiz çünkü bu tür karmaşık izlenim ve idealarımız parçalanabilir ve 

bölümlenebilirler. “Bir elmada belirli bir renk, tat ve koku bir arada bulunan 

                                                 
98 A.e., s. 17. 
99 David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, s. 47.   
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nitelikler olmalarına karşın, bu niteliklerin elma ile aynı şey olmadığı kolayca 

anlaşılır.”100

 

Karmaşık ideaların kendilerine karşılık gelen izlenimlerle tam olarak 

örtüşmediğini düşünen Hume, “karmaşık idealarımızın çoğunun hiçbir zaman 

izlenimlere karşılık gelmediğini ve yine karmaşık izlenimlerimizin çoğunun, hiçbir 

zaman idealar tarafından kesin olarak kopya edilmediklerini”101 düşünür. Bu konuyu 

yine Hume’un şu örneği ile açıklayacak olursak; “Paris’i görmüş olsam da, bu kentin 

tüm caddelerini ve evlerini eksiksiz olarak, gerçek ve doğru oranlarda temsil edecek 

bir ideasını oluşturabileceğimi ileri süremem.”102  Bu örnekten de anlaşılacağı gibi, 

Paris’i gören biri, onu tüm bileşenleri ile zihninde karmaşık bir idea olarak 

şekillendiremez. Ancak, her ideamızın onunla örtüşen bir izlenimi olmamasına 

rağmen, karmaşık idealarımızı basit idealara  ayırabiliriz. Örneğin; “böylesini hiç 

görmemiş olduğum halde, yolları altından ve duvarları yakuttan Yeni Kudüs gibi bir 

şehir hayal edilebilir. Ancak, karmaşık izlenimler ile karmaşık idealar arasındaki bu 

birbirini karşılayamama durumuna basit izlenimler ve basit idealar arasında 

rastlamayız, çünkü bunlar arasındaki örtüşme her durumda geçerlidir. Bütün basit 

idealar ve basit izlenimler, birbirlerine benzerler ve bileşik olanlar onlardan 

oluşturulurlar, algının bu iki türünün birbirlerine karşılık geldiklerini iddia 

edebilirler.”103

 

Hume, izlenim ve idealar arasındaki öncelik-sonralık ilişkisini de bu noktada 

dile getirir. Onun düşüncesi; sürekli deneyim ile basit izlenimlerin daima idealardan 

önce geldikleridir ve bunun tersi söz konusu olamayacağıdır. “Bir çocuğa kırmızı 

veya turuncu renk, tatlı veya acı ideasını vermek için bunların nedenlerini sunarım ya 

da bir başka deyişle ona,bu izlenimleri aktarırım, yoksa ideaları uyandırma ile 

izlenimler üretmeye çabalama gibi saçma bir yol izlemem”104 Yani tüm idealarımızın 

nedeni izlenimlerimizdir. Bu belirlenimi daha da açık kılabilmek için yine Hume’a 

                                                 
100 A.e., s. 46 
101 A.e., s. 46. 
102 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 47. 
103 David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, s. 47. 
104 A.e., s. 48. 
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ait olan bir diğer örneğe daha başvuracak olursak; “organ sakatlığından dolayı bir 

kimse herhangi bir duyum türünde duyarlı değilse, her zaman bu duyumların 

karşılıkları olan idealar konusunda da o kadar az duyarlı olduğu görülür.”105

 

İzlenimleri incelediğim bölümde sadece değinmekle yetindiğimiz iç duyum 

izlenimleri ve dış duyum izlenimleri ayrımı bu noktada belirmektedir. “İlk olarak, bir 

izlenim duyularımız üzerine çarpar ve acı ya da haz, açlık ya da susuzluk, sıcak ya da 

soğuk algılarımızı ya da başkalarını meydana getiriler. Bu izlenimin bir kopyası, 

izlenim sona erdikten sonra da kalacak şekilde zihin tarafından çıkarılır ve buna biz 

idea deriz. Acı ya da hazzın bu ideası, ruh üzerine döndüğünde arzu ve tiksinmenin, 

umut ve korkunun yeni izlenimlerini türetir, ondan çıkarıldıkları için haklı olarak 

bunlara iç duyum izlenimleri adı verilir. Bunlar, bellek ve hayalgücü tarafından 

yeniden kopya edilirler ve idea haline gelirler. Belki onlar da başka izlenim ve 

idealara yol açarlar. Böylece iç duyum izlenimleri sadece onların karşılıkları olan 

idealardan önce gelirler, dış duyum izlenimlerimiz ise, ruhta orijinal olarak 

bilinemeyen nedenlerle ortaya çıkarlar.”106

 

Bu nokta Hume’un felsefenin temel kavramlarına tersmiş gibi görünse de, iç 

duyum izlenimleri, dış duyum idealarından sonra gelseler de, dış duyum 

izlenimlerinden kaynaklanmaktadırlar. Yani bu durum, ideaların izlenimlerden sonra 

geldikleri ilkesi ile herhangi bir çelişki yaratmaz. 

 

2.2.3. Bellek ve Hayalgücü 
   

             İç duyum izlenimini açıkladığı basamağın ardından, bilmemize malzeme 

hazırlayan yetiler olarak adlandırdığı iki yetiden biri, bellek, devreye girer. Bir diğer 

yeti ise hayalgücüdür. Bu  iki yetiyi Hume’un ‘İnceleme’deki tanımıyla açıklayacak 

olursak: “Zihinde herhangi bir izlenim hazır bulunduğunda, bir idea olarak tekrar 

göründüğünü tecrübeyle buluruz ve bu iki farklı yolla yapılır... ...Bu iki yoldan ilki 

“herbiri yeniden göründüğünde ilk canlılığını önemli derecede korur ve bir izlenimle  
                                                 
105 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 15. 
106 David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, s. 50. 
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bir idea arasında orta bir şeydir.”107 Bu Hume’un bellek olarak adlandırdığı yetidir ve 

tıpkı izlenimlerin idealara oranla daha güçlü ve canlı olması gibi bellek ideaları da 

hayalgücünden daha canlıdır. Hayalgücü ise “canlılığını büyük ölçüde yitirmiş olan 

bellek idealarının, canlılıklarını tamamen kaybettiği zamanki ideadır.108

 

Bellek, bir izlenimi, idea olarak yeniden kurar; hayalgücünün yaptığı ise 

önceden izlenimini edindiğimiz nesneleri kurmaktır. Ancak bellek, ideaları kurarken 

sıra ve konumlarını da muhafaza eder ve bellekte idealar arasında ayrılmaz bir 

bağlantı vardır. “İlk bakışta açıktır ki bellek ideaları, hayalgücünden çok daha canlı 

ve güçlüdürler ve bellek yetisi kendi objelerini hayal gücünden daha seçik renklere 

boyarlar.”109 ve belleğin asıl işi, basit  ideaları değil, onların düzen ve konumlarını 

olduğu gibi korumaktır.”110

 

Hayalgücü ise basit ideaları tamamen keyfi olarak birleştirebilmekte ya da 

karmaşık ideaları basit idealara ayırabilmektedir. Hayalgücü, kendi idealarının 

düzenini değiştirme ve dönüştürme özgürlüğüne sahiptir. Ancak, bu noktada 

belirtilmesi gereken önemli bir durum vardır ki; hayalgücü ne kadar özgür görünüyor 

olsa da yine de işlevini bir sonraki bölümde inceleyeceğimiz belli  ilkeler (çağrışım 

ilkeleri) doğrultusunda gösterir. “Üzerinde düşünecek olursak, en garip ve başı boş 

hayallerimizde hatta düşlerimizde, hayalgücünün oradan oraya koşmadığını, peşpeşe 

gelen farklı idealar arasında yine de bir bağlantı gözetildiğini görürüz.”111

 

         Hume’un felsefesinde son derece önemli olan ve bir sonraki bölümde ayrıntılı 

olarak inceleyeceğim çağrışım ilkeleri üç tanedir ve bunlar “bütün insanlık üzerinde 

eşit oranda etkileri olan evrensel ilkelerdir.”112 Bunlar, benzerlik (resemblance), 

zamanda ve mekanda yakınlık (contiguity), ve neden-etki (cause or effect) ilkeleridir. 

Şimdi  bu ilkeleri inceleyelim.                                                                    

 
                                                 
107 A.e., s. 50. 
108 A.e., s. 51. 
109 A.e., s. 51. 
110 A.e., s. 51. 
111 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 17-18.   
112 A.e., s. 18. 
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2.3. Bağıntı-Çağrışım İlkeleri   
          

Hume, izlenim ve idealarla ilgili olarak, zihnin bu  ideaları işlemesinin 

yönteminin ne olduğu sorusunu sorar; çünkü bellek ve hayalgücüne gelişleri belirli 

bir düzen içinde olan ve belli bir yöntemi izleyen bu idealar arasında bir bağıntı 

ilkesi olması gerektiğini düşünür. Aşağıda tek tek değineceğim bu ilkelerin varlığı, 

ciddi düşünme ve konuşma anlarında belirginleşir. İdeaların düzenli gidişini bozan 

herhangi bir idea hemen bellek tarafından fark edilir, hatta hayalgücünün işleyişinde 

bile ardarda birbirini izleyen ideaların yine gelişigüzel ilişkiye girmedikleri görülür. 

Ancak bir derecelendirme yapılacak olursa, elbette ideaların bu çağrışım ilkeleri, 

bellekte hayalgücünde olduğundan daha sıkı bağlarla bağlıdırlar. Açıklanabilirliği 

sağlayan bu ilkelere şunlardır;   

 

 
“-1-  Benzerlik (resemblance) 
 -2-  Zaman ya da mekanda yakınık (contiguity in time or place) 
 -3-  Neden ve etki (cause or effect)” 113

  

 

Hume, bu üç çağrışım ilkesinden başka, karşıtlık (contrast) adını verdiği 

dördüncü bir ilkeden daha söz etmektedir. Ancak karşıtlık ilkesinin, nedensellik ve 

benzerlik ilkelerinin bir karışımı olduğunu ve böylece karşıtlık ilkesinden söz 

etmesine rağmen, bunun başlıbaşına bir ilke olarak değerlendirilemeyeceğini söyler.   

“İki nesne zıt olduğunda biri diğerini yok eder; yani yok olmasının nedeni ve bir 

nesnenin yok olması ideası onun daha önceki varoluşu ideasına işaret eder.”114 Bu üç 

ilkeyi Hume’un bir örneği ile açıklayalım. “Bir resim düşüncelerimizi doğal olarak 

aslına götürür ve bu benzerlik ilkesi ile mümkün olur.Bir yapının bir dairesinden söz 

edilmesi, diğer daireler hakkında bir soruşturma ya da  konuşma başlatır ve sonuncu 

                                                 
113 David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, s.52. 
114 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 18. 
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ilke ile de, yani neden etki ilkesi ile de örneğin bir yarayı düşündüğümüzde onu takip 

eden bir acı düşüncesinin doğması mümkün hale gelir.”115

Hume’a göre bu üç ilke, düşüncelerimizi birbirine bağlayan ve bütün insanlıkta az 

veya çok görünen, düzenli düşünme ve karşılıklı konuşma zincirini ortaya çıkaran 

biricik bağlardır. Bu bağlar, bu çağrışım ilkeleri, bir ideanın bir diğerini doğal olarak 

hayalgücümüze getirmesini sağlarlar. Hume, bu çağrışım ilkelerinden farklı olarak, 

işlevleri, bilme amacı ile objelerin niteliklerine yönelerek onları karşılaştırmak olan 

ayrı bir bağıntı türünden daha bahseder ve buna da felsefi bağıntı der116 ve bunları 

yedi başlık altında toplar. Ancak bu bağıntılara dair düşüncelerine İnceleme’de 

(Treatise) rastlanır.   

 

I. Benzerlik: Bu ilişki tüm felsefi bağıntılarımızı mümkün kılan ilişkidir, 

çünkü bunun olmaması halinde, objelerin karşılaştırılmaları söz konusu olamaz. 

Ancak bu denli önemli ve karşılaştırılma için zorunlu olan bu ilke, her zaman 

ideaların bir bağıntılarını da ortaya çıkarmaz.“O, anlığı doğrudan doğruya onlardan 

herhangi birine götürmez, ama hemen çok önemli bir seçim sunarak, imgelemin 

herhangi bir tekil nesne hakkında karar vermesini önler”117

 

 2. Özdeşlik: Bu ilişkiye değişmez, sürekli (constant) ve değiştirilemez   

nesneler için başvurulur ve bu tüm diğer ilişkilerin en evrenseli ve sürekliliği olan 

her varlıkta ortak olanıdır. 

 

3. Uzay ve Zaman:Özdeşlikten sonra en evrensel ilişkilerdir ve uzak, bitişik, 

yukarıda, aşağıda, önce, sonra gibi sonsuz sayıda karşılaştırmadan kaynaklanır. 

 

4. Nitelik ve Sayıda Orantı: Nicelik ya da sayıyı kabul eden tüm nesneler çok  

verimli bir başka ilişki kaynağı olan bu tikel noktada karşılaştırılabilirler.”118  

 

 
                                                 
115 A.e., s. 18. 
116 David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, s. 54. 
117 A.e., s. 55. 
118A.e., s. 55. 
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5. Nitelikte Derecelenme: Aynı niteliğe sahip olan iki nesnenin bu 

niteliklerinin dereceleri bu bağıntı türünü oluşturur. “Aynı türde olan iki renk, buna 

rağmen ayrı tonlarda olabilirler ve bu bakımdan karşılaştırmayı kabul eder.”119

 

6. Aykırılık (contrarity): “Aykırılık ilişkisi hiçbir ilişki belli bir derecede 

andırım olmaksızın kalıcı olamaz kuralını çiğniyor olarak görülebilir ama her ikisi de 

nesnenin bir düşüncesini imlediklerinden, açıkça andırımlı olan varoluş ve 

varolmayış düşünceleri dışında, herhangi iki düşüncenin kendilerinde aykırı 

olmadıklarını düşünelim; gerçi varolmayış düşüncesi nesneyi içinde varolmaması 

gerektiği tüm zamanlardan ve yerlerden dışlıyor olsa da.”120 Örneğin varolma ile 

varolmama durumu, aynı obje üzerine oldukları durumda, bu obje dolayısıyla 

benzerdirler. Hume, bununla varolma ile varolmamanın benzerlik temelini “bir obje” 

kavramının oluşturduğunu ifade etmek ister. 

 

7. Neden - Etki Bağıntısı: “Ateş ve su, sıcak ve soğuk, yalnızca deneyimden 

ve nedenlerin ya da etkilerinin karşıtlıklarından bulunmuştur. Bu doğal bağıntı 

olduğu kadar  aynı zamanda da yedinci felsefe bağıntısıdır.”121

              

Ancak sözünü ettiği bir diğer farklılık (difference) bağlantısı vardır. Ne var ki 

Hume, farklılık bağlantısını diğer bağıntılar arasına katmaz, çünkü onu “herhangi bir 

olgusal ya da olumlu şey olmaktan çok, ilişkinin bir olumsuzlanması olarak 

görür.”122 Ayrıca, özdeşlik ve benzerlikte bu karşıtlık farklı iki türdedir; özdeşlikte, 

sayıda farklılık, benzerlikte ise türde farklılık olarak ortaya çıkar. 

 

Hume, bu ikinci sınıflamasına, yani çağrışım ilkelerinden farklı olarak felsefe 

bağıntılarına, İnceleme’de (Treatise) az da olsa yer vermiş olmasına rağmen 

kendisinin asıl dikkate almamızı öğütlediği ‘Soruşturma’da (Enquiry) hiç yer 

vermez, çünkü Hume, bilme etkinliğinin çağrışımsal bir etkinlik olduğunu düşünür. 

                                                 
119 A.e., s. 55. 
120 A.e., s. 56. 
121 A.e., s. 56. 
122 A.e., s. 56                                                        
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Ancak, Hume’un ayrımları bununla da kalmaz ve ‘İnceleme’de (Treatise) sözünü 

ettiği yedi felsefi bağıntıyı bir kez daha sınıflar. 

 

I. Bütünüyle karşılaştırdığımız idealara ilişkin olanlar. 

II. İdealarda hiç bir değişim olmaksızın değiştirilebilecek olanlar.123

 

Yapmış olduğu bu ayrımı desteklemek için şu örneği vermek yerinde 

olacaktır: “Bir üçgen ideasından, onun üç açısının iki dik açıya eşit olduğu türünden 

bir eşitlik keşfederiz ve ideamız aynı kaldığı sürece bu ilişki değişmez. Buna karşılık 

iki obje arasındaki yakınlık ya da uzaklık bağıntıları, sadece objelerin yerlerini 

değiştirerek, kendilerinde veya idealarında bir değişiklik olmaksızın 

değiştirilebilirler.”124 Bu açıklamalarının ardından görünüyor ki, bu yedi felsefi 

ilişkiden yalnızca dördü: benzerlik, karşıtlık, nitelik dereceleri ve nicelik ya da sayı 

oranları, bilginin ve kesinliğin nesnesi olabilirler. Bu  ilişkilerden benzerlik, karşıtlık 

ve nitelik dereceleri ilk bakışta keşfedilir ve böylelikle de tanıtlamanın 

(demonsration) değil sezginin (intiution) yetki alanına girerler.”125

 

Hume, bu ayrımı, oluşan farklı bilgi çeşitlerinin oluşmasındaki akılyürütme 

farklılıklarından yola çıkarak yapar. Bu sınıflamada ilk gruba dahil ettikleri 

aritmetik, cebir ve geometri gibi, tanıtlayıcı akıl yürütme yoluyla elde edilen 

bilgilerle yürüyen soyut bilimlerdir ve bu yolla elde edilen bilgilerde herhangi bir 

kesin olmayıştan söz edilemez ve bu akılyürütmede söz konusu olan ilke çelişme 

ilkesidir. 

 

Bunların ardından şimdi de Hume’un iki ayrı akılyürütme türü olarak  

belirlediği İdea ilişkileri ve Olgu Sorunlarını ayrıntıları ile incelemeye çalışacağım.            

 

 

 

                                                 
123 A.e., s. 97. 
124 A.e., s. 97.  
125 A.e., s. 98.                                                                  
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2.4. İnsan Zihninin İki Ayrı Soruşturma Alanı 
          

Hume, insan bilgisine konu olan öğeleri izlenimler ve idealar olarak 

belirledikten sonra, insan aklının kendisine konu edindiği iki ayrı soruşturma 

alanından söz eder; bunlar, idea ilişkileri ve olgu sorunlarıdır. Bu iki alandan ilki 

olan idea ilişkilerine dair bilmemizi, tanıtlayıcı; olgu sorunlarına ait bilmemizi ise 

moral bilme olarak tanımlar.126  Bu noktada, Hume’un kanıtlama türlerini nasıl bir 

ayrıma tabi tuttuğuna bakacak olursak, üç tür kanıtlamadan söz ettiğini görürüz. 

“Bunların ilki, yani tanıtlamalar (demonstration), sadece idea ilişkileri söz konusu 

olduğunda mümkün olabilir ama ispatlar (proofs) ve ihtimaller (probablities) olgu 

sorunları alanındaki  kanıtlamalardır. İspat derken anlatmak istediği, 

deneyimlerimizden gelen ve herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak kanıtlamalardır. 

Bu cümlesi ile, yarın güneşin doğamayacağının ihtimali olduğu 

söylenemeyecektir.”127 Bununla Hume’un nedensellik eleştirisinde, ispat halinde 

olan olgu sorunlarının da olası olduğunu söylemediğini, sadece tersini düşünmenin 

çelişki yaratmadığını vurgulamak istediğini daha iyi görebiliriz. Şimdi bu ayrımın 

daha iyi algılanabilmesi için yeniden ilk ayrıma, yani idea ilişkileri ve olgu sorunları 

ayrımına dönelim. 

  

2.4.1. İdea İlişkileri 
 

İdea ilişkilerine dair sezgisel ya da tanıtlamalı olarak söylenebilecek her 

ifadede kesinlik vardır. Örneğin, matematik, geometri gibi bilimler bu alana örnek 

olarak gösterilebilirler. Bu alanlardaki önermeler “evrende varolan herhangi bir şeye 

dayanmadan, sadece düşüncenin işlenmesiyle oluşur.”128 ve sezgi (intiution) ve 

tanıtlama (demonstration) aracılığıyla, salt düşünce işlemleri ile ortaya çıkarılır. 

 

Hume’a göre idea ilişkileri analitik yapıdadır ve bu ilişkilerin tersini 

düşünmek çelişki içerir. “Doğada hiçbir zaman bir daire ya da bir üçgen olmadığı 

                                                 
126 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 20-21. 
127 A.e., s. 47.                                            
128 A.e., s. 22. 
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halde, Euklides tarafından tanıtlanan hakikatler kesinliklerini ve apaçıklıklarını 

sonsuza dek koruyacaklardır.”129 Hume, idea ilişkilerine dair örnek olarak da 

“hipotenüsün karesi iki kenarın karelerinin toplamına eşittir, üç kere beş otuzun 

yarısına eşittir”130 gibi önermeleri gösterir ve idea ilişkilerine dair 

akılyürütmelerimizin kesin ve apaçık olduğunu göstermeye çalışır. 

 

2.4.2. Olgu Sorunları  
 

Olgu sorunlarına dair moral bilme ise, idea ilişkilerinde olduğu gibi bir iç 

yapıya sahip değildir, belli bir kesinlikten uzaktır ve açık seçik olarak  kavranamaz. 

Aynı zamanda idea ilişkilerinde olduğunun tersine bu alan, tersinin düşünülmesinin 

herhangi bir çelişki ifade etmediği sorunların oluşturduğu alandır. “İnsan aklının 

ikinci çeşitten objeleri olan olgu sorunları aynı tarzda doğrulanmazlar ve bunların 

hakikatine ilişkin elimizdeki delil, ne kadar kuvvetli olursa olsun, birincilerinkiyle 

aynı iç yapıya sahip değildir. Her olgu sorununun tersi yine de mümkündür; çünkü 

hiç bir çelişki içermez ve zihin tarafından aynı kolaylık ve seçiklikle, gerçekliğe aynı 

derecede uygunmuş gibi kavranır.”131 Hume’a göre, idea ilişkileri konusunda 

açıklanmayı gerektiren bir taraf yoktur, onun açıklanmasını gerekli gördüğü, olgu 

sorunlarına dair kanılarımızdır. Bu alanda elimizdekiler ne kadar güçlü deliller 

olurlarsa olsunlar, yine de tanıtlayıcı bilmeyle aynı yapıda olamaz ve kesinlik 

taşıyamazlar. Çünkü bir önceki alıntıda da söylendiği gibi, olgu sorunlarına dair 

herhangi bir önermenin tersini düşünmek mümkündür ve zihin bunu bu şekilde 

kavrayabilir. Yani olgu sorunlarına dair akılyürütmelerimiz, idea ilişkilerinden farklı 

olarak gerçek varolma ile ilgilir. 

 

Örneğin, “yarın güneş doğacaktır” önermesi “yarın güneş 

doğmayacaktır” önermesinden daha çok ya da daha az anlaşılır değildir. Oysa, 

                                                 
129 A.e., s. 22. 
130 A.e., s. 20. 
131 A.e., s. 23. 
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bir önermenin tersinin düşünülmesi idea ilişkilerinde daima çelişki içerir ve zihin 

tarafından da kavranamaz. 132

 

İşte bu nokta, Hume’un sorgulamasının da çıkış noktasını oluşturur. 

Çünkü bu belirlenimlere rağmen bizler, yine de yarın güneşin doğacağına 

eminizdir. “Duyularımızın o andaki tanıklığının ve belleğimizin kayıtlarının 

ötesinde, gerçek bir varolma ve olgu sorunu hakkında emin olmamızı sağlayan 

delilin iç yapısının ne olduğunu soruşturmak, meraka değer bir konudur.”133

 

Bu cümlelerinden de anlaşıldığı gibi Hume, bu emin oluşu sağlayan delili 

ve onun doğasını araştırmak istemektedir. Çünkü, olgu sorunlarına ilişkin, sadece 

doğrudan algı olduğunda emin olabiliriz, yani geleceğe ilişkin olgu sorunlarının 

hiçbiri hakkında emin olmamız mümkün değildir ve geçmişte bir yasanın belirli 

bir sayıda gerçekleşmesi, gelecekte de gerçekleşeceğinin kanıtı olamazsa eğer 

bunu düşünmemizin nedeninin ne olduğu, onun asıl sorusudur. 

 

Hume, ‘İnceleme’de (Treatise), empirik bilme alanına giren bu tarz 

akılyürütmeleri moral akılyürütmeler olarak algılar; yani özdeşlik, yer zaman ve 

nedensellik ilişkilerini... Ancak, bu ilişkilerden yalnızca nedensellik ilişkisini, 

duyulardan bağımsız olarak da bulunabilen ve hatta onların ötesine de gidebilen bir 

ilişki olarak görür. 

 

 

“Olgu sorunları hakkındaki akılyürütmelerin hepsi neden etki ilişkisine dayanır 
gibi görünmektedir, sadece bu ilişki yoluyla bellek ve duyularımızın tanıklığının 
ötesine gidebiliriz.”134

 

 

Olgu sorunları olarak belirlediği bu alana giren tüm akılyürütmelerimizi 

neden-sonuç ilişkisi bağlamında değerlendirmiş olan Hume’a göre “Karanlıkta 

                                                 
132 A.e., s. 23. 
133 A.e., s. 23. 
134 A.e., s. 24.  
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konuşan bir ses işitmemiz; bize bir kişinin orada olduğunu belirtir. Neden? Çünkü 

konuşma insanın doğal yapısının bir etkisidir ve ona sıkı sıkıya bağlıdır. Bu yapıdaki 

diğer bütün akılyürütmeleri incelersek, bunların neden-etki ilişkisine dayandıklarını 

ve bu ilişkinin uzak ya da yakın, doğrudan doğruya ya da dolaylı olduğunu 

görürüz.”135  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
135 A.e., s. 24. 
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3. DAVID HUME’UN  NEDENSELLİK ELEŞTİRİSİ  
 

3.1. KAVRAM OLARAK NEDENSELLİK  
 

Felsefi düşünce bağlamında “neden”, başka bir olguyu belirleyen olgu 

anlamına gelmektedir. Neden ve sonucun birbirlerinden ayrı olarak 

değerlendirilebilmesi ise zamana başvurularak mümkündür. Bu iki kavramdan biri 

olan neden, zaman bakımından diğerinden önce gelen, sonuç ise sonra gelendir. 

 

W.Heisenberg’e göre tarihsel bakımdan, nedensellik kavramının, neden-

sonuç kuralına uygulanması oldukça yenidir. Heisenberg bu kavramın tarihsel 

gelişimini özetler. Antik felsefelerde causa (neden) teriminin bugün olduğundan 

daha genel bir anlamı olduğunu ve günümüzde sınırlı anlamlara indirgendiği 

düşüncesini dile getitir. “Skolastik felsefe, Aristoteles’e dayanarak dört çeşit 

“causa”dan (neden) söz etmekteydi. Bu felsefede şunlar vardı: Bugün bir şeyin yapısı 

ya da kavramsal özü diyebileceğimiz formel sebep causa formalis; bir şeyi meydana 

getiren madde, maddi sebep, causa materialis; bir şeyin amacı olan gayi sebep, 

causa finalis; bir şeyi hareket ettiren sebep, causa efficiens; bu gün bizim causa 

(neden) sözü ile anlatmaya çalıştığımız kavramı az çok karşılamaktadır. Kant, 

nedensellik deyimini 19.yüzyıldaki genel anlamında kullanıyordu. “Bir şeyin 

meydana geldiğini duyduğumuz zaman, ondan önce bir başka şeyin meydana 

geldiğini ve birincinin ondan doğduğunu düşünürüz hep.” Böylece nedensellik 

kavramı, son olarak bir doğa olayının inceden inceye belirlenebileceği anlamına gelir 

oldu. Buna göre doğanın, ya da doğanın bir parçasının kavranıp bilinmesi, geleceği 

kestirmenize yeter sayılıyordu. Newton sistemine göre, bir sistemin belli bir andaki 

durumundan yola çıkarak, o sistemin gelecekteki deviniminin ne olacağı hesap 

edilebilirdi. Bu bir doğa ilkesiyse, Laplace onu en genel şekilde dile getirmişti: Belli 

bir durumda bütün atomların durumu ve devinimini bilebilen bir üstün zeka, evrenin 
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geleceğini toptan kestirebilirdi. Bu durumda nedensellik dar anlamda “gerekircilik”i 

düşündürmektedir.”136  

 

İşaret edilen bu neden kavramı, modern bilimin başlangıcı ile birlikte 

değişime uğramıştır, bu değişimin sonucunda formel sebebin yerini, bir şeyin 

görünüş alanına çıkması için gerekli olan şart almıştır. 

 

Nedensellik kavramı, kelime anlamlarının yanında, ilke olarak da kullanılmış 

olan bir kavramdır. Felsefe tarihine bakacak olursak, bu anlamında   kullanılmış üç 

farklı şekle rastlanır. “Epistemik determinizm,” “kozal determinizm,” ve “ontik  

determinizm” olarak üç ayrı kullanım söz konusudur. Epistemik determinizm ilkesi, 

fiziksel nesnelerin, belli bir zamandaki fiziksel halinin bilgisinden, sonraki bir 

zamandaki halinin bilgisinin türetilebileceği anlamına gelmektedir. Kozal 

determinizm ilkesi, evrensel süreç yasaları postüle edilerek fiziksel nesnelerin belli 

bir zamandaki halinin sonraki bir zamandaki halini belirlediğini ileri sürmektedir. 

Ontik determinizm ilkesi ise, fiziksel nesnelerin, şu anda var olmalarına dayanarak, 

gelecekte de var olacaklarını kabul etmek anlamına gelmektedir.137

 

Nedensellik kavramını bütün yönleriyle incelemiş olan isim ise David  Hume 

olmuştur. Bu bölümde tüm ayrıntıları ile incelenecek olan Hume’un bu kavrama 

yaklaşımı, doğada algı konusu olan bir nedensellikten değil, olaylar arasında aklımız 

aracılığıyla kurulan ve nedensellik olarak adlandırılan, zihinsel nitelikte bir ilişki 

olarak ele alınmıştır. Hume’un bu görüşünün önemi Kant ile birlikte değer kazanmış 

ve günümüzde bile hala üzerinde tartışılan bir kavram olarak varlığını 

sürdürmektedir.  

 

 

 

                                                 
136 Werner Heisenberg, Çağdaş Fizikte Doğa, Çev: Vedat Günyol, Orhan Duru, Çan Yayınları, 
İstanbul, 1950, s. 25. 
137 Yalçın Koç, Doğanın Kuvantum Mekaniksel Betimlenmesi ve Ölçme Sorunu, Doktora Tezi 
s.131.   
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3.2. David Hume’un Nedensellik Yaklaşımı  
 

Kant, Prolegomena’nın başında “Hume’un sorusu, neden kavramının doğru, 

işe yarar ve doğa bilgisi bakımından şart olup olmadığı değildi, çünkü Hume bundan 

hiçbir zaman şühe etmemiştir, soru acaba bu kavramın akıl yoluyla a priori 

düşünülüp düşünülemeyeceği, böylelikle de tüm deneyden bağımsız bir iç hakikati, 

dolayısıyla daha yaygın, sadece deneyin nesneleriyle kısıtlı olmayan bir 

kullanılabilirliği olup olmadığıydı; söz konusu olan nedensellik ideasının 

kökeniydi”138 der ve bu sözleri son derece önemli bir saptamadır, çünkü Hume bazı 

konularda olduğu gibi, bu konuda da bazı noktalarda yanlış anlaşılmıştır. 

 

Bu noktada önemle vurgulanması gereken bir nokta vardır ki, bu da Hume’un 

hiçbir zaman nedensiz var olmanın mümkün olup olmadığını sorgulamadığıdır. Yani 

var olan her şeyin bir nedeni olmak zorunda olduğundan asla şüphe etmemiştir. 

Hume’un böyle bir savı olduğunu öne süren Thomas Reid’e göre; “Hume, ne insan 

doğasının ne de bilimin var olduğunu kabul etmektedir. Nedensellik ilkesini 

yadsımış, hem kendi varoluşuna, hem de başkalarının varoluşuna inanmamıştır;139 

hatta, “dış dünyanın varoluşuna dair soruyu cevalanamayacak bir soru olarak 

bırakmıştır.”140  

 

Daha önce de belirtilmeye çalışıldığı gibi, Hume’un nedensellik eleştirisinin 

altında bu ilişkiyi reddetmek, ayrı deyişle nedensiz var olmayı ileri sürmek gibi bir 

durum sözkonusu olmamıştır, onun yapmak istediği sadece nedensellik ideamızın 

kökeninin ne olduğunu araştırmaktır ve görülecektir ki yaptığı da bu olmuştur. Hume 

hiçbir şey nedensiz olarak meydana gelebilir şeklinde bir önermeyi asla 

savunmamıştır, o sadece bu önermenin yanlışlığı üzerindeki güvenimizin, ne 

sezgiden ne de ispattan gelmediğini, farklı bir kaynağı olduğunu iddia etmiştir. 

 

                                                 
138 Immanuel Kant,A.g.e., s. 7. 
139 Thomas Reid, An Inquiry Into The Human Mind,The University of Chicago Press, Chicago, 
1970, s. 15. 
140 A.e., s. 75. 
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Çoğunlukla, bu konu hakkındaki düşünceleri bağlamında değerlendirilen 

David Hume’un nedensellik ilişkisinin kaynağına yönelmesinin nedeni, bize duyu 

organlarımızın ve belleğimizin verdiğinden daha fazlasını istememizin kaynağının ne 

olduğu sorusu olmuştur. 

 

Olgulara dair önermeler Hume’a göre neden etki ilişkisine dayanır gibi 

görünmektedir. Çünkü sadece bu  ilişki yoluyla bellek ve duyularımızın tanıklığının 

ötesine gidebiliriz.141 Olgulara ilişkin bütün akılyürütmelerde ilk olarak ortada bir 

olgu vardır ve bu olgudan çıkarılan diğer bir olgu ile aralarında bir bağ olduğu 

varsayılır. Empirik önermelerin tümü bu şekilde oluşan nedensel çıkarımlardan 

kaynaklanırlar. Hume’a göre nedensel bağıntının önemi, olgu konularının güvenilir 

olmasını sağlayacak olan ölçütün yapısı ile ilgili olmasından gelir. Hume’un ilk 

sorusu, neden-etki bağıntısına ilişkin bilgiye nasıl ulaştığımız olur. 

 

  

“Son derece güçlü doğal akıl ve yetenekleri olan bir kimsenin önüne bir 
nesne konsun, bu nesne o kimse için tümüyle yeni ise duyulur niteliklerin 
en özenli incelemesiyle bile bu nesnenin nedenleri ve etkilerini bulamaz... 
...Hiçbir nesne duyulara verilen nitelikleriyle kendisini ortaya çıkaran 
nedenleri ya da kendisinden doğacak etkileri belli etmez: ne de aklımız, 
tecrübenin yardımı olmaksızın gerçek varoluş ve olgu sorunu konusunda 
çıkarımlar yapabilir... ...Olgu sorunları hakkındaki akılyürütmelerin hepsi 
neden-etki ilişkisine dayanır gibi görünmektedir. Örneğin; ıssız bir adada, 
bir saat bulan kişi, orada daha önce başka insanların da yaşadığı sonucuna 
ulaşılır, yani bir olgudan başka bir olguya, sanki orada bir bağ 
varmışçasına geçiş yapar ve bu da neden-etki bağıdır.”142

 

 

Bundan sonra, bize neden-etki bilgisini kazandıranın ne olduğunun ortaya 

çıkarılması gerektiğini düşünür ve bunu yapmaya, bu ilişkinin ne olamayacağını 

belirlemekle başlar. “İstisna kabul etmeyen genel bir önerme olarak, bu bilgiye hiçbir 

zaman a priori akılyürütmelerle ulaşılmadığını; bu bilginin belirli nesnelerin sürekli 

olarak birbirine bağlı olduğunu gördüğümüzde, tümüyle tecrübeden doğduğunu ileri 

                                                 
141 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 24. 
142 A.e., s. 24. 
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süreceğim. Neden ve etki  bilgisine, hiçbir zaman a priori akılyürütmelerle 

ulaşılamaz.”143  

 

Gözlemlenen olgu ve bundan çıkarılan diğer olgu arasında bir bağ olduğu 

varsayılmaktadır. Bunları birbirlerine bağlayacak bir şey olmasaydı, çıkarım tümüyle  

temelsiz olurdu. Hume için, olgu sorunları hakkındaki tüm akılyürütmelerimiz de 

aynı yapıdadırlar ve bu çıkarımlara asla a-priori akılyürütmelerle ulaşılamaz. Bu 

düşüncesi ile, ilk bölümde kısaca değinilmekle yetinilen ve takipçisi olduğu felsefe 

anlayışının sürdürdüğü bir farkındalığın sonucudur ve Hume da kaynağı daha önce 

göstermeye çalıştığımız gibi son derece eskiye dayanan bu tartışmada çok önemli 

olacak olan yerini alır. Yani bu bilgimiz, belirli nesnelerin sürekli olarak birbirlerine 

bağlı olduklarını görmemizin kazandırdığı deneyin bilgisidir. 

 

Ayrıntıları ile inceleyecek olduğumuz bu sistem, Hume’a göre anlaşılması 

son derece kolay ve çok sayıda tartışmayı ortadan kaldıracak bir sistemdir. “İşte hem 

kendisi basit ve anlaşılır, kolay, hem de uygun bir kullanma ile, her tartışmayı eşit 

derecede anlaşılabilir kılacak ve bu kadar uzun zaman metafizik akılyürütmeleri 

elinde tutan, onların kınanmasına yol açan anlaşılmaz dili yok edebilecek bir 

öneri”144 Yani her konuda “bu sözde izlenim, hangi ideadan çıkmıştır?”145 

sorusunun, tüm tartışmayı gidermek için yeterli olduğunu düşünür. Örneğin, Tanrı 

ideası; bu idea, izlenimi olmayan bir ideadır ve sadece kendi zihnimizin işlemleri 

üzerine düşünmemizden ve belli özellikleri sınırsızca büyütmemizden doğmuştur ve 

bu gibi tartışmalara, bir kaç anlaşılabilir tanımla son verilebilir.146

 

Olgu sorunlarına ilişkin bilgilerimizin, neden-etki ilişkisi kaynaklı olduğunu 

belirttikten sonra, bu zorunlu bağıntıya ilişkin bilgimizin kaynağına yönelir ve bu 

bilgimizin iki yolla edinilebileceğini söyler. Bu kaynaklar ise; deney ya da deneyden 

bağımsız olan akıldır. Ancak Hume, neden-etki ilişkisinin birbirlerini zorunlu olarak 

                                                 
143 A.e., s. 24. 
144 A.e., s. 16. 
145 A.e., s. 17. 
146 A.e., s. 66. 
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getirdiği bir ilişki olduğunu ileri süren bu savın, bu iki yolla da 

temellendirilemeyeceği düşüncesindedir. 

 

Öncelikle; Hume’a göre hiçbir tecrübesine sahip olmadığımız bir 

nedenin,doğuracağı etkinin ne olacağı a priori olarak bilinemez. Bu bilgi, neden ve 

etkinin ilişkisinin tecrübesiyle elde edilir. “Bir kimsenin önüne bir nesne konsun, bu 

nesne o kimse için tümüyle yeni ise, duyulabilir niteliklerinin en özenli incelemesi 

bile, bu nesnenin nedenlerini ve etkilerini bulamaz... ...neden ve etkiler akıl ile değil 

tecrübe ile bulunabilir.147 Ve her etkinin nedeninden ayrı olduğunu düşünen Hume’a 

göre “Gözlemin ve deneyin yardımı olmaksızın herhangi bir tek olayı belirlemeğe ya 

da herhangi bir neden ya da etki çıkarsamağa çalışmak uydurma ve rastgele olmak 

zorundadır.”148

          

Neden etki ilişkisin a priori olarak kanıtlanamayacağını bu şekilde belirleyen 

Hume, aynı şekilde bu ilişkinin deneyle de kanıtlamayacağını düşünür. “Neden ve 

etki işlemleri hakkında deneyimimiz olduktan sonra bile, bu tecrübeden çıkan 

sonuçlarımız akılyürütmeye ya da anlama yetisinin, herhangi bir sürecine dayalı 

değildir. Kesinlikle kabul etmek gerekir ki, doğa bizi bütün sınırlarından uzak 

tutmuştur; nesnelerin sadece yüzeysel birkaç niteliğinin bilgisini sağlarken, bir 

yandan da nesnelerin etkilerinin tümüyle dayandığı güçleri ve ilkeleri bizden 

gizlemiştir. Duyularımız, ekmeğin rengi, ağırlığı ve yapısı ile ilgili bilgi verir, fakat 

ne duyu ne de  akıl, bize ekmeği insan bedeni için besleyici ve destekleyici kılan 

nitelikler hakkında bilgi verebilir.”149

 

İnsanların önceki deneyimleri ile edindikleri bilgilerin, gelecekte de aynı 

şekilde olduğunu, sadece görünüşte benzer olabilecek objelere uygularlar ve bu, 

kesinlikten yoksundur; “Bulutlardan düşen ve başka her bakımdan kara benzeyen bir 

cismin, tuz tadına ve ateşin yakıcılığına sahip olmasını açık ve seçik olarak 

düşünülebilir; yani anlaşılır olan ve seçikçe kavranabilen bir şey çelişki belirtmez ve 

                                                 
147 A.e., s. 25-26. 
148 A.e., s. 27.                                           
149 A.e., s. 29. 
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yanlışlığı, herhangi tanıtlayıcı kanıtlama ya da soyut a priori akılyürütme ile 

ispatlanamaz.”150 Yani, daha önce de belirtilmiş olduğu gibi, olgu sorunlarına ilişkin 

akılyürütmelerin tam tersini düşünmemiz çelişki içermez. O halde iki yolla da 

kanıtlayamayacağımızı düşündüğü bu ilişkiyi kendisi nasıl açıklar? 

 

          Ona göre; geleceğin de geçmiş gibi olacağını varsaymamızın nedeni; benzerlik 

düşüncesidir. Benzer görünen nedenlerden benzer etkiler bekleriz. Oysa bu 

incelenmesi ve eleştirilmesi gereken bir durumdur, çünkü herhangi bir kanıtlama 

içermez.151Ancak Hume, buna karşı bir kanıtlama yapmak yerine, bu varsayımın 

kanıtlamasız olduğunu göstermek ister. “Bu yolla, bilgimizi genişletmesek de, en 

azından bilgisizliğimizin farkında oluruz.”152  Çünkü eğer, bu ilişki bir kanıtlama 

içerseydi, bu ilişkileri en başından, yani hiç deneyimlemeksizin tam olarak 

bilebilirdik. Oysa böyle bir durum söz konusu değildir. O halde, “bu çıkarsama hangi 

kanıtlama sürecine dayalıdır?”153 Bu soruya Hume, akılyürütme değil ama onunla 

aynı ağırlıkta olan alışkanlık, olarak cevap verir ve ona göre “alışkanlık, insan 

hayatının yüce kılavuzudur.”154  

 

         “Yani ısı-alev, ağırlık-katılık gibi, iki nesnenin sürekli birlikteliklerini 

gördükten sonra, alışkanlık kazanarak bunlardan biri ortaya çıktığında öbürünü de 

bekleriz.”155 Ve bu durumun tekrar olabileceğine dair alışkanlık zihni bir inanmaya 

götürür;156 Ancak bu “inanma” bireyden bireye değişen bir inanma değildir ve temeli 

yine deneydedir ve “nesne ile duyulara ya da belleğe gelen bir şeyin alışılmış sürekli 

birlikteliğinden doğmadır. 

 

 

 “Olgu sorunu veya gerçek varoluşa ilişkin her türlü inanç, bellek ya da 
duyulara verilmiş olan bir objeden ve bu objeyle başka bir obje arasındaki 
alışılmış biraradalıktan çıkmadır.Ya da başka bir deyişle, bir çok defalar 

                                                 
150 A.e., s. 31. 
151 A.e., s. 32. 
152 A.e., s. 34. 
153 A.e., s. 32. 
154 A.e., s. 39. 
155 A.e., s. 37-38. 
156 A.e., s. 40.   
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herhangi iki tür nesnenin, alev ile ısı, kar ve soğuk gibi, her zaman 
birarada ortaya çıktığını öğrendikten sonra alev ya da kar duyulara daha 
sonra yeniden verilirse alışkanlık zihni ısı ya da soğuk beklemeye ve 
böyle bir niteliğin var olduğuna, bunun da daha yakından bakıldığında 
kendisini göstereceğine inanmaya götürür... ...ve bu zihin için 
kaçınılmazdır.”157  

        

 

Bunun ardından, neden-etki ilişkisinin iki özelliğini ayırt eder. İlki neden ile 

etkinin bitişiklik (contiguity) ilkesidir. Her neden ve etki her zaman birbirine 

bitişiktir. Birbirine uzak nesneler arasındaki neden-etki bitişikliği, yine onların 

arasındaki birbirine bitişik olan nesneler zinciri içindedir.158

  

Bir diğer özellik ise, ardışıklık (succession) ya da öncelik (priority) ilkesidir 

ve deneyden görüldüğü kadarıyla, neden ve etki ilişkisi için söylenebilecek iki 

özellik budur. Neden ve etki birbirine bitişiktir ve art ardadır.159 Ama bu ikisinin 

yanına eklediği önemli bir şey daha vardır ki o da, bu iki ilişkinin bir çok örnekte 

saklandığının algısıdır, yani sürekli birliktelik.160

 

Ancak bunu yeterli bulamaz, çünkü  insanların nedensel bir ilişki görmediği, 

ama yine de ard arda gelen ilişkiler vardır. Eğer bu açıklama ile yetinilirse, nedensel 

olan ve olmayan ilişkiler arasındaki ayrım yapılmamış olacaktır. Bu ayrım ise, 

zorunlu bağıntı kavramı ile mümkün olacaktır.161

 

Ardından, bu zorunlu bağıntının nerede olduğunu sorar ve ona göre, “Zorunlu 

bağlantının doğasını ortaya çıkarabilmek için, ilişkinin doğrudan gözlenmesinden 

vazgeçmek gerekir.”162 Nesnelerin sürekli birlikteliklerinin saptanmasından sonra, 

her zaman bir nesneden başka bir nesneye çıkarsama yapıldığına göre, çıkarsamanın 

                                                 
157 A.e., s. 40.   
158 David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, s. 102. 
159 A.e., s. 102. 
160 A.e., s. 111. 
161 A.e., s. 103.                                                        
162 A.e., s. 111. 
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zorunlu bağlantı üzerine değil de, zorunlu bağıntının çıkarsama üzerine dayandığı 

görülebilir.163

                                                               

Yani, biz zorunlu bağlantı var olduğu için, neden ile etki arasında zorunlu 

bağıntıya hükmetmiyoruz, aksine bir nesneden başka bir nesneye geçmemiz bir 

zorunlu bağlantı  kavramı ortaya çıkarıyor. 

 

Hume, nedensellik ilişkisine yönelmiş olan bu sorgulaması ile, iki ayrı neden 

tanımı belirmiştir. Bunlardan ilki: “bir neden, ikinci bir objenin izlediği ve ona bitişik 

olan bir objedir”164 şeklindeki tanımdır. Bu tanımı birbirine benzer nesnelerin daima 

birbirine benzer nesnelerle bir arada olduğu izlenimine dayanarak yapmıştır. Yani 

“neden, ikinci bir nesnenin izlediği nesnedir, öyle ki ilkine benzeyen bütün nesneleri 

ikincisine benzeyen nesneler izler.  Ya da başka bir deyişle öyle ki, birinci nesne 

olmasaydı, ikincisi hiçbir zaman varolamazdı.165

 

Bu ilk tanımında Hume, neden-etki ilişkisinin bitişiklik (contiguity) ilkesine 

işaret etmektedir.166 Her neden ve etki her zaman birbirine bitişiktir. Birbirine uzak 

nesneler arasındaki neden etki bitişikliği yine onların arasındaki birbirine bitişik olan 

nedenler zinciri içindedir. 

 

İkinci olarak ise nedeni,“bir başka  nesnenin izlediği ve belirmesi düşünceyi 

her zaman o nesneye götüren bir nesne”167 olarak tanımlar. Bu ikinci neden tanımını, 

zihni alışkanlık sonucu her zaman etkinin ideasına götürmesi gözleminden hareket 

ederek yapmıştır. Yine bu tanımla ardışıklık (succession), ya da öncelik (priority) 

ilkesini ayırt eder. Bizim deneyden yola çıkarak neden-etki ilişkisine dair 

belirleyebileceğimiz özellikler bunlardır. Yani neden ve etki birbirine bitişiktir ve 

ardardadır. Bu iki etken, neden ve etkinin sürekli birlikteliğidir.168 Ancak Hume, 

bunu da yeterli bulmaz, çünkü bazı ilişkiler vardır ki, aralarında nedensel bir bağıntı 
                                                 
163 A.e., s. 111. 
164 A.e., s. 176-177. 
165 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 63. 
166 David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, s. 102. 
167 A.e., s. 174. 
168 A.e., s. 103. 
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olmadığı halde ardarda gelirler.169 Hume, nedensel ve nedensel olmayan ilişkiler 

arasındaki ayrımı zorunlu bağıntı kavramı ile yapmayı planlar. 

 

         

3.3. Sürekli Birliktelik  
          

İki şeyin nedensel olarak birbirlerine bağlı olmalarına dair söylenebilecek 

olanlar, sadece onların bitişiklik ve ardışıklığının sürekli birlikteliği olacaktır. Çünkü 

neden etki ilişkisini tanımlarken kullandığı bu sürekli birliktelik kavramı, nedensel 

olarak birbirlerine bağlı olduklarını sandığımız iki olay ya da nesne arasında 

gözlemleyebileceğimiz tek ilişkidir. Hume’u sürekli birliktelik kavramına götürmüş 

olan yolu, yine bilardo topları örneği ile açıklayabiliriz. Bu örnek uyarınca hareket 

halindeki bir top, hareketsiz duran bir topa çarptığında, çarpışma anında iki top 

birbirine dokunmuş ve vuruş ile devim arasında hiç bir aralık olmamıştır. Bu neden 

etki ilişkisinin zamanda ve mekanda bitişikliği koşuludur. Aynı şekilde çarpan 

bilardo topunun hareketi, çarptığı topun hareketinden öncedir.Bu ise neden etki 

ilişkisinin zamanda öncelik koşuludur. Ancak  Hume’a göre bu türden tüm diğer 

tecrübelerimiz, üçüncü bir koşul olarak sürekli birliktelik koşulunu doğuracaktır. 

“Nedende, bitişiklik, öncelik ve sürekli birliktelik koşullarının dışında hiçbir şey 

bulamam. İlk top hareket halindedir, ikincisine dokunur, hemen ikincisi harekete 

geçer ve deneyi aynı ya da benzer toplarla aynı ya da benzer koşullarda 

tekrarladığımda, bir topun hareketi ya da dokunması üzerine her zaman hareketin 

ötekinde devam ettiğini görürüm. Sorunu hangi şekle çevirirsem çevireyim ve ne 

denli yoklarsam yoklayayım, daha öte, fazla hiç bir şey bulamam.”170 Öyleyse, 

nesnelerde gördüğümüz, sadece birinin gerçekten olgu olarak, diğerinin ardından 

geldiğidir.171 Dış duyularımıza görünenin hepsi bu kadardır. Hume, hem 

‘İnceleme’de hem de ‘Soruşturma’da sürekli birliktelik kavramını nedenin tanımı 

olarak vermiştir. Neden tanımı bir önceki nedensellik bölümünde değinildiği üzere 

şöyledir: “Neden, ikinci bir objenin izlediği bir objedir ki ilkine benzeyen bütün 

                                                 
169 A.e., s. 111. 
170 A.e., s. 548 
171 David  Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 52, 58, 61. 
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objeleri ikincisine benzeyen objeler izler.” ‘İnceleme’de bu tanım, yine aynı eserde 

yaptığı felsefi ve doğal ilişki ayrımı noktasında iki tanım halindeydi.172

 

“Ötekine benzeyen bütün objelerin, sonrakine benzeyen objelerle öncelik ve 

bitişiklik ilişkisi içinde oldukları yerde, bir nedeni başka bir objeye öncel bitişik olan 

bir obje olarak tanımlayabiliriz.”173 Ancak “bir nesne, bir başkasının nedeni olarak 

görülmeksizin ona bitişik ve öncel olabilir. Göz önüne alınması gereken bir zorunlu 

bağlantı vardır ve bu ilişki, diğerinden çok daha önemlidir.” 174

 

Hume’un, zorunlu bağıntı kavramı, nedensel ve sürekli olan sürekli 

birlikteliklerle, nedensel olmayan ama yine de sürekli birlikte gözlenenleri 

birbirlerinden ayırır. Bir sonraki bölümde inceleyecek olduğumuz zorunlu bağlantı 

ideasını bu sürekli birlikteliklerden kaynaklanan bir iç gözlem olarak tanımlayacak 

olan Hume’a göre,“neden etki bağıntısını  sağlayan bir özelliği ortaya çıkarabilecek 

daha yetkin hiç bir tanıma ulaşılamaz.”175

 

Ancak Hume’a bu noktada da eleştiriler yöneltilmiştir. Arda Denkel, Hume’a 

bu konuda yöneltilen eleştirileri şu şekilde belirler: “Kimi felsefeciler Hume’un 

kuramına fiziksel dünyada nedensel olmayan kimi düzenlilikler de bulunduğu 

gerekçesi ile karşı çıkıyor. Örneğin gece gündüz, yeşil ve kırmızı trafik ışıkları gibi 

ve bunlara benzer kimi başka durumların, genellenebilen değişmez birlikteliklerin 

nedensellik için zorunlu olduğu savını çürüttükleri öne sürülerek, bu durum Hume’un 

açıklamalarına karşı bir örnekmiş gibi sunuluyor. Bu yapılan belki kendi Hume 

yorumlarının bir eleştirisi olabilir, ama bunu Hume’un kendi görüşlerinin eleştirisi 

saymak kanımca bir filozofu yanlış anlamak olacaktır.”176 Öncelikle, Hume’un 

sürekli birliktelik kavramını, nedensel olmayan sürekli birlikteliklerin de varlığını 

öne sürüp, buna uyan örnekler vererek Hume’un bu açıklamasının yetersiz olduğunu 

söyleyenlere bakacak olursak, “iki şeyin sürekli birliktelik durumunda bulunması... 

                                                 
172 A.e., s. 63.                                                            
173 David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, s. 174. 
174 A.e., s. 103. 
175 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 64. 
176 Arda Denkel, Düşünceler ve Gerekçeler I, s. 265. 
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...bu türden birlikteliklerin, bizim neden-etki bağlantısı içinde gördüğümüz 

durumların tümünü içermekle birlikte, yalnızca öyle olanlarla sınırlı kalmadığını da 

görüyoruz. Gerçekten canlı bir insanın başı ile gövdesinin sürekli birliktelik içinde 

bulunduklarının gözlemlenmesine karşın, bunlardan birinin ötekinin nedeni olduğunu 

söyleyemiyoruz.”177

 

Bu itirazın ardından söylenmesi gereklidir ki, öncelikle Hume, neden etki 

arasındaki ontolojik bağlantının ne olduğuyla değil, bu ilişkinin sadece bilgimize 

konu olan epistemolojik yanıyla ilgilenmektedir. Nedensel ilişki denildiğinde, 

istisnasız olarak bir olayın neden, diğerinin de onun etkisi olduğunu söylemekteyiz. 

Bunu Hume da kabul etmektedir zaten, onun üzerinde durduğu nokta, bu şekilde 

tanımlanan nedensel ilişkide, ancak iki olayın sürekli birlikteliğinden ve bunun 

yarattığı alışkanlıktan bahsedilebilecek olması bağlamındadır. Hume’un bu noktada 

sormuş olduğu soru ise, bizim bu ilişkiyi nasıl ve nereye kadar bilebildiğimiz 

olmuştur. Hume, bu noktada, bu ilişkiyi nasıl ve nereye kadar bilebildiğimiz 

sorusunun üzerinde durur.  

         

Öncellik ve bitişiklik ve bunların sürekli birlikteliği, neden etki ilişkisi içinde 

gözlemleyebileceğimiz özelliklerdir. Hume’un savı, bu saydığı özelliklerin dışında 

gözlenebilir olan başka bir özelliğin olmadığı düşüncesidir. Ve Hume’a bu nedenle 

yapılan itirazın yerine, onun bu savına karşıt örnekler vermekten çok, neden etki 

ilişkisinin, sürekli birliktelik kavramından çıkmamış olan gözlenebilir başka bir 

özelliğin gösterilmesi daha yerinde  olurdu. Çünkü, Hume’un ileri sürdüğü, neden 

etki ilişkisine dair zorunlu bağlantı ideamızın, sürekli birlikte gözlenmelerinden 

doğmuş olan bir idea olduğudur. Üstelik Hume zaten bütün sürekli birlikteliklerin 

nedensel olan sürekli birliktelikler olmadığının da haliyle farkındadır ve bu 

farkındalığın bilincinde olarak, bu noktada onu eleştirmenin ne kadar yerinde olduğu 

da tartışılabilir. Hume, zorunlu bağlantı ideasının sürekli birlikteliğin 

tekrarlanmasından doğmuş olduğunu söyler ve bu tekrarlanma sadece oluşturduğu 

alışıldık geçiş yoluyla zihin üzerinde bir etkide bulunur. Bu geçiş ise ona göre 

                                                 
177 Vehbi Hacıkadiroğlu, Bilgi Felsefesi, Metis  Yayınları, İstanbul, 1985, s. 28. 
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zorunluluk ile aynı şeydir ve nesnelerin olmasa da algıların nitelikleridir ve içsel 

olarak duyulurlar.178 Yani Hume’un nedensel ilişkiyi sürekli birliktelikten olarak 

görmesi, dış nesnelerin algıdaki niteliğinden ibarettir. 

           

Peki, tikel fakat gerçek nedensel ilişkiler yok mudur sorusu gelmektedir akla. 

Bu noktaya da onun şu cümleleri ile açıklık getirilmiş olabilir: “Olgu sorunları 

hakkındaki bütün akılyürütmelerimizde, en üstün kesinlikten en zayıf moral delil 

cinslerine kadar düşünülebilecek bütün güven dereceleri vardır?”179 Örneğin ateş, 

onu, yanacağının deneyimine sahip olduğumuz bir nesne ile temasa soktuğumuzda, 

bu nesne yanacaktır. Ama her ateş yaktığımızda, bu ateşin daha önce yakmış olduğu 

nesneleri yakacağını, onları ateşe dokundurmadan önce, bilemeyiz. Alışılmış etkisini 

göstermesini beklememiz için, onu yanıcı bir nesneye dokundurmamız 

gerekmektedir. Sorulabilecek bir diğer soru daha vardır, bu soru ise, neden etki 

ilişkisinin alışkanlık yerine açıklanabilirlikten kaynaklandığı görüşünden doğar.  Bu 

noktada Hume’a  yöneltilmiş olan bir eleştiriye bakılabilir: 

 

         “Eğer Hume’un savı doğruysa, ne zaman A’larla B’ler arasında yinelenen bir 

birliktelik gözlersek, hiç duraksamadan A’nın neden, B’nin de etki olduğunu ifade 

etmeliyiz. Ancak nedensel çıkarımlar, Pavlov’un köpeğinin otomatik 

beklentilerinden fazlasını içermektedir... ...B’ler A’ları ne kadar sıklıkla izlemiş 

olurlarsa olsunlar, her zaman otomatik olarak A’nın B’ye neden olduğunu 

söylemiyoruz... ...Nedensel bir bağ olduğunu öne sürmek için, sözkonusu olayın 

bilimsel kuramımızla bağdaşık olacak genel bir örgüye uyması gerekir.”180 Bu 

eleştiriye, böyle bir açıklamayı aradığımız konusundaki görüşe  katılmamak elde 

değildir; ancak bu açıklama başka sürekli birlikteliklere başvurmak olmayacak 

mıdır? 

 

         İlk kez karşılaşılan bir neden etki ilişkisinde, nedenden etkiyi ya da etkiden 

nedeni çıkarmamız mümkün değilse ve benzer ilişkileri ne kadar gözlemiş olsak da, 

                                                 
178 David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, s. 171. 
179 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 89. 
180 John Cottingham, A.g.e., s. 87.                                    
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yine de onlara dair sürekli birlikteliklerinden fazla bir algıya sahip değilsek neden 

etki ilişkisi hakkında da bütün söyleyebileceklerimiz, temelde, sürekli birliktelikten 

kaynaklanıyor olacaktır. 

 

Hume’un nedensel olan sürekli birlikteliklerle nedensel olmayan sürekli 

birliktelikler arasındaki ayrımı yapmada dayandığı kavram inanç kavramı olmuştur. 

Ve bu inancın bir nesneden bir başka nesneye geçiş yaparken ve eğer aralarında 

nedensel bir ilişki varsa doğacağını söyler.181

 

Sonuç olarak Hume’a yöneltilen eleştirileri özetleyecek olursak, öncelikle 

onun, nedensiz var olmanın olanaklılığını savunan görüşlerine değinmeye çalıştık ve 

gördük ki Hume asla böyle bir şey söylememiştir. O sadece neden etki ilişkisine dair 

bilgimizin nereden geldiğini, bu ilişki varmış gibi davranmamızın nedenini 

sorgulamıştır, bunu yapması bu ilişkiyi yok saymak ile aynı şey sayılamaz. Söylediği 

sadece neden ve etki arasında zorunlu bir bağlantı gözlenememesi ve bu zorunluluğa 

dair deneysel ya da mantıksal hiç bir kanıt bulunamayacak olmasıdır.  Bu noktayı 

araştırmak istemesi ile bu ilişkiyi  reddedip nedensiz var olmanın olanaklılığını 

savunmak farklı şeyler gibi görünmektedir.  

 

Sürekli birliktelik kavramına yönelik eleştiriler, nedenin tanımında 

kullanılması ve bu kavramın yerinde olmadığı, çünkü nedensel olarak görülmeyen 

sürekli birliktelikler de olduğu noktasındaydı, ancak bu eleştiriler yapılırken 

Hume’un da bu tarz ilişkiler olduğunu düşündüğünü ancak neden ve etki arasında 

sürekli birlikteliklerinden başka bir şey gözlenemeyeceği için bu ayrımı yaptığı 

anlaşılmıştır. 

 

Yine sürekli birlikteliğe dair, bu kavramın yetersiz olduğu ve bizim sürekli 

birliktelik kavramının verdiği alışkanlıkla değil, sözkonu olan neden ve etki 

arasındaki ilişkinin açıklaması ile karar verildiğine dair bir eleştiriye yer verdik. 

                                                 
181 David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, s. 117. 
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Ancak bu noktada, açıklamaya çalıştığımız iki şey arasında gözlemlenebilen tek 

şeyin, yine Hume’un söylediği gibi, sürekli birliktelik olduğu düşünülebilir. 

 

3.4. Zorunlu Bağlantı 
 

Hume, bir nedenin belli bir etkiyi meydana getirmiş olmasının kesinlik içinde 

ifade edilebileceğinin temellendirilmesinin ancak, sözü edilen zorunlu bağlantının 

temellendirilmesinden geçtiğini düşünür. Şu ana kadarki düşüncelerinden anlaşıldığı 

gibi de, bunun temellendirilemeyeceğine inanır. Bu durumda ona göre, neden-etki 

ilişkisine dair gözlemlenebilecek olan tek şey, daha önce sürekli birliktelik konusunu 

incelerken anlatıldığı gibi, iki olayın sürekli birlikteliği olacaktır. Bağlantılı 

olduklarını düşündüğümüz iki ideayı ya da izlenimi irdelersek onlar arasında zorunlu 

ya da nedensel herhangi bir bağlantıyı algılayamadığımızı görürüz. Algıladığımız 

şey, ideaların yanyana ve ardarda olduğudur. Hume’un düşünceleri göz önüne 

alındığında, zorunlu bağlantı ideasının bir izleniminin bulunması mutlaka 

gerekmektedir.182  Oysa gördüğümüz, belirtildiği gibi sadece birinin diğerinin 

ardından geldiğidir. 

 

 

“Herhangi bir nedenin kuvveti zihin tarafından bulunabilir olsaydı, 
tecrübe olmadan da, etkiyi önceden bilebilir ve sadece düşünce ve 
akılyürütmeyle bu etki üzerinde kesinlikle karara varabilirdik.”183  

 

 

         Herhangi bir izlenimden türetilmemiş hiçbir ideamız olmadığından, eğer 

gerçekten bir zorunluluk ideamız olduğunu ileri süreceksek bu ideayı ortaya 

çıkaracak  bir izlenim bulmamız gerektiğini düşünen Hume,184 bu zorunlu bağıntı 

ideasına nasıl sahip olduğumuzu sorgular ve ona göre “zorunluluk ideası belli bir 

                                                 
182 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 52. 
183 A.e., s. 52. 
184 David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, s. 163. 
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izlenimden doğar. Duyularımız tarafından iletilen ve o düşünceyi ortaya çıkarabilen 

hiçbir izlenim yoktur. Öyleyse bu idea, belli bir iç izlenimden çıkmış olmalıdır.”185

 

Hume, olayların birbirlerine bağlı olmadıklarını, sadece birarada 

göründüklerini düşünür. Bu düşüncesine göre, hiçbir bağlantı ideamız yoktur ve 

bunu varsayan tüm kelimeler hem felsefi akılyürütmelerde hem de günlük hayatta 

kullandıklarında mutlak olarak anlamsızdırlar.186

 

         Zorunlu bağlantının tek durumlar sözkonusu olduğunda bir izlenimi yoktur. 

Ancak tek durumların gözlemi çoğaldığında yani belli bir neden etki ilişkisinin 

gözlenen örnekleri çoğaldığında bir zorunlu bağlantı izlenimi duyarız.187 Bu 

zorunluluk nesnelerde değil, zihinde olan bir şeydir ve nesnelerin değil, algının bir 

niteliğidir. Yani biz  “belirli bir tür olayın her zaman, başka bir belirli tür olayla 

birlikte geldiğini gözlemişsek, nesnelerden birine neden, diğerine etki deriz ve 

aralarında zorunlu bir bağlantı (connection) olduğunu kabul ederiz.”188 Nedenleri ve 

etkileri birleştiren bu zorunluluk, zihnin birinden diğerine geçmesinde yatar 189 ve 

hayalgücünün geçmiş tecrübelere bağlı olarak yaptığı bu geçiştir.190

 

         Hume’a göre, eğer doğada düzenlilik olmasaydı, bizler asla doğanın işlemleri 

konusunda hiçbir çıkarım yapamazdık ve akılyürütemezdik. Ve ancak bu düzenlilik 

yoluyladır ki, doğa hakkında zorunluluk ve nedenlilik ideamız vardır. Bu ideaları 

sağlayan, doğanın birörnekliğidir.191 Ve bu ilişkiye dair, insanlardaki bir çifte 

standartlılığa dikkat çeker. İnsanlar zorunluluk öğretisini bütün yapıp etmelerinde ve 

akılyürütmelerinde kullanırlar ama sözlü olarak kabul etmezler. Bunun nedeni ise, 

sürekli bir arada olan nesnelerin alışılmış algısı, zihne, aralarında bir geçiş yaptırır ve 

bu zorunluluk ideasını oluşturur, ama kendi zihin işlemleri söz konusu olduğunda ise 

insanlar eylemlerinde böyle bir zorunluluk hissetmezler. Oysa aynı zorunluluk bütün 

                                                 
185 A.e., s. 171.          
186 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 61.  
187 A.e., s. 62. 
188 A.e., s. 63. 
189 David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, s. 171. 
190 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 62. 
191 A.e., s. 67-69. 
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nesnelerde ortaktır.192  İşte bu saptamaları, Hume’u  bu ilişkinin  doğasını 

sorgulamaya götüren etkenler olmuştur.  

 

          3.4.1. Zorunlu Bağlantının Yapısı 
  

“Zorunlu bağlantının doğasını ortaya çıkarabilmek için, ilişkinin doğrudan 

gözlenmesinden vazgeçmek gerekir”193 Ayrıca nesenelerin sürekli birlikteliklerinin 

saptanmasından sonra, her zaman bir nesneden başka bir nesneye çıkarsama 

yapıldığına göre, çıkarsamanın zorunlu bağlantı üzerinden değil de, zorunlu 

bağlantının çıkarsama üzerine dayandığı görülebilir. Bu durumda da, bizim bir 

nesneden başka bir nesneye geçişimiz bu zorunlu bağlantı kavramını ortaya 

çıkarır.194 Hume, bu çözümlemeyi yaparken, neden ve etki arasında zorunlu bir 

bağlantı değil, sadece sürekli birliktelik olduğunu söylemişti. Bunu yine onun 

felsefesinin çıkış noktasından hareket ederek söyleyecek olursak, zorunlu bağıntının 

varlığının kanıtlanmasın mümkün değildir, çünkü ona göre, kesin bilginin kaynakları 

idea ilişkileri olarak adlandırdığı alanda karşımıza çıkan sezgi (intiution) ve 

tanıtlamadadır (demonstration).   

 

         Hume için, olgu sorunları alanına giren olaylar arasında, herhangi bir zorunlu 

bağlantıyı algılayamadığımıza göre neden-etki arasında gözlenebilir olarak geriye 

kalan tek ilişki onların sürekli birliktelikleri olmuştur. Bu durumda, Hume’un bütün 

idealarımızın sadece izlenimlerimizin kopyalarından ibaret oldukları ve daha önce 

dış ya da iç duyularımızla duymadığımız bir şeyi düşünmemizin imkansızlığı 

düşüncesi bağlamında ele alındığında, zorunlu bağıntı ideasının mutlaka bir 

izleniminin bulunması gerekir.195 Oysa bu izlenimi asla gözlemleyemeyiz, 

gözlemlediğimiz tek şey, bu iki olayın birbirleri ile birarada görülmesidir.196

 

                                                 
192 A.e., s. 75-76. 
193 David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, s. 111. 
194 A.e., s. 112. 
195 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 51. 
196 A.e., s. 52. 
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“Herhangi bir nedenin kuvveti zihin tarafından bulunabilir olsaydı, 
tecrübe olmadan da, etkiyi önceden bilebilir ve sadece düşünce ve 
akılyürütmeyle, bu etki üzerinde kesinlikle karara varabilirdik”197  

   

 

Hume’un felsefesinin yapılanışı doğrultusunda “bir izlenimden türetilmiş 

olmayan hiç bir ideamız olmadığına göre, eğer gerçekten bir zorunluluk ideamız 

olduğu ileri sürülecekse, bu ideayı ortaya çıkaran bir izlenim bulunmalı ise ve bu 

zorunlu bağıntı ideası dış duyum izlenimlerimizin bir kopyası olmadığına göre 

sorulacak bir sonraki soru, bu zorunlu bağıntı ideamızın kaynağının bir iç duyum 

izlenimi olup olmadığı sorusu olacaktır.198 “Zorunluluk ideası belli bir izlenimden 

doğar. Duyularımız tarafından iletilen hiç bir izlenim yoktur, öyleyse bu idea, belli 

bir iç izlenimden çıkmış olmalıdır.”199 Hume’a göre “bedenimizi hareket 

ettirebilmemiz ya da zihin yetilerimizi  kullanabilmemiz, bizde her an bir iç kuvvet 

bilinci yaratır. İşte kuvvet ideasını buradan elde ederiz, bu iç duyum (reflexion) 

ideasıdır. Ve bu iç duyum izlenimi, bir objeden onun çağrıştırdığı bir ideaya geçme 

sırasında anlığın bir düzeni ile ilgili olan bir duyuştur.”200 “Ama buna rağmen bu da, 

yani bir iç duyum izlenimimiz de diğer doğal olaylar gibi sadece tecrübe ile bilinen 

bir olgudur ve hiçbir zaman nedenin içinde olan onu etkiye bağlayan ve birini 

diğerinin kaçınılmaz sonucu kılan bir kuvvetten yola çıkılarak önceden 

görülemez.”201

 

         Hume’un bakış açısına göre “olaylar, hiçbir zaman bağlı değil, sadece birlikte 

görünmektedirler. Bu durumda da hiçbir bağıntı ya da güç ideamız yoktur ve bu 

kelimeler hem felsefi akılyürütmelerde hem de günlük hayatta kulanıldıklarında 

mutlak olarak anlamsızdır.202 Yani biz “belirli bir tür olayın her zaman, başka bir 

belirli tür olayla birlikte geldiğini gözlemişsek, nesnelerden birine neden, diğerine ise 

etki deriz ve aralarında bir zorunlu bağıntı (connection) olduğunu kabul ederiz.203 Bu 

                                                 
197 A.e., s. 52. 
198 David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, s. 163. 
199 A.e., s. 171. 
200 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 54. 
201 David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, s. 165. 
202 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 61. 
203 A.e., s. 62. 
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durumda da bu sözünü ettiğimiz zorunluluk nesnelerde değil, zihinde olan bir şeydir 

ve nesnelerin değil algıların niteliğidir. Nedenleri ve etkileri birleştiren zorunluluk, 

zihnin birinden ötekine geçmesinde yatar. 204

                                                                

Burada, tek bir örnek söz  konusu olduğunda, herhangi bir etki 

beklenmeyecektir ama çok sayıda örnek söz konusu olduğunda geçmişte ortaya 

çıkmış olan etki beklenir hale gelecektir.Ve bu da, zorunlu bağıntı ideasının çıktığı 

izlenimdir.205 Yani hayal gücünün geçmiş tecrübelere bağlı olarak yaptığı bir 

geçiştir. 

 

         Hume için, “eğer doğadaki düzenlilik olmasaydı, biz asla doğanın işlemleri 

hakkında akılyürütemezdik, ama bu düzenlilik sayesinde doğa hakkında zorunluluk 

ve  nedensellik ideamız vardır ve bu ideaları sağlayan, doğanın birörnekliğidir.”206

 

         Ancak bu konuda, insanların sürekli uyguladıkları bir çifte standarda işaret 

ederek “insanlar, zorunluluk öğretisini bütün yapıp etmelerinde ve 

akılyürütmelerinde kullanırlar ama sözlü olarak bunu kabul etmezler; bunun nedeni 

şudur: sürekli bir arada olan nesnelerin alışılmış algısı, onların arasında zihne bir 

geçiş yaptırır, bu zorunluluk ideasını oluşturur ama kendi zihin işlemleri söz konusu 

olduğunda ise insanlar eylemlerinde böyle bir zorunluluk hissetmezler”207 oysa aynı 

zorunluluk bütün nedenlerde ortaktır.” Zorunlu bağıntının yerinin nesneler değil, 

zihin olduğunu belirtir. Yani örneğin ateşi sıcaklığın izleyeceğine dair öyle güçlü bir 

alışkanlığımız oluşmuştur ki, biz zorunlu bağlantıyı bu nedenle nesnelere yüklemiş 

haldeyizdir yani Hume’a göre biz, bir hatalı düşünme sonucu zihinsel ve öznel olan 

bu bağlantıyı nesnel sanıyoruz. Bu ise, zihinsel süreçlerin yanlış yorumlanması 

sonucu oluşur, bu yanlışlığa neden olan etken ise, alışkanlık ve inançtır. 

 

 

                                                 
204 David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, s. 171.               
205 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 62. 
206 A.e., s. 67-69. 
207 A.e., s. 75-76. 
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3.5. Tümevarım 
 

David Hume’un nedensellik eleştirisi bağlamında tümevarım konusu da, 

oldukça farklı bakış açılarıyla ele alınmış ve yoğun eleştirilere maruz kalmış 

konuların arasında yer alır. Bazı düşünürler tarafından tümevarım sorunu, Hume’un 

sorunu olarak ele alınmış, Hume tarafından tümevarımsal  akılyürütmenin kabul 

edilemezliğinin gösterildiği savunulmuştur.208

 

         Bu noktada tümevarım kavramına kısaca bir bakmak gerekirse; tümevarım, 

sınırlı ya da sınırsız bir sınıf oluşturan tek tek nesne ya da olguların gözlenmesinden 

yola çıkarak, o sınıfın tamamını kapsayan bir çıkarım yapılmasını sağlar. Örneğin; 

‘a1, a2, a3, ...an’ gibi aynı kümenin elemanı olan bazı olguların ‘B’ gibi ortak bir 

niteliği olduğu saptanıyor. Bu belirlenimin ardından da, tüm ‘a’ların ‘B’ niteliğine 

sahip olduğu sonucu tümevarımsal bir çıkarımdır. Tümevarım kavramı, Aristoteles’e 

kadar geri götürülebilir, bilimsel bir yöntem olaraksa ilk kez Bacon tarafından 

kullanılmıştır.  

 

Peki, Hume’un yaptığı bir tümevarım tartışması mıdır? Bu sorunun cevabını 

verebilmek için, ilk bakılması gereken kaynak olan Hume, kendi metinlerinde 

tümevarım kelimesine yok denecek kadar az yer verir. 

 

 
“İlginçtir, bu problem, Hume’un hiç kullanmamış olmasına rağmen, 
tümdengelimsel ve tümevarımsal akılyürütme zıtlığı içinde ele alınmıştır. 
Oysa Hume’un zıtlığı, tanıtlaycı akılyürütme ve moral akıl yürütme 
arasındadır.”209

 

 

Hume’un tartışması, az önce değindiğim geleneksel tümevarım 

tartışmasından farklı bir tartışmadır. Bu tümevarım tartışması, Hume’un yaptığı gibi, 

                                                 
208 Hans Reichenbach, Bilimsel Felsefenin Doğuşu, Çev: Cemal Yıldırım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 
1993, s. 43. 
209 David Owen, Hume and Hume’s Connexions, Ed. by M.A. Steawart and John P. Wright,  
The Pennsylvania State University Press, Pennsylvania, 1995. s. 40. 
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gözlenmiş olandan gözlenmemiş olana bir akılyürütme olmaktan çok, tek tek 

durumlardan genel ilkelere ya da etkilerden nedenlere doğru bir akılyürütmedir. 

Millican’a  göre Hume’un bu akılyürütmesi: “gözlenmiş tüm ‘A’lar ‘B’dir, o halde, 

izlenimine sahip olduğum ‘A’, ‘B’dir”210 iken geleneksel tümevarım kavramı, 

gözlenmiş tüm A’lar B’dir, o halde her  zaman tüm A’lar B’dir şeklindedir ve 

görülüyor ki Hume’un tartıştığı bu ifade ile aynı şeyi dile getirmemektedir. 

 

         Hume, tümevarım tartışması yapmadığı için, bu kavramın yerine, ‘çıkarım’, 

‘olası sav’ ve ‘tecrübeden çıkan akıl’ sözcüklerini kullanmıştır. Ayrıca, felsefesinin 

temellerinden biri olan ‘moral’ kavramını da, idea ilişkileri alanına ilişkin 

akılyürütmelerimizin doğasında olan tanıtlayıcı akılyürütmeye karşıt olarak 

kullanmıştır. “Moral kavramı, tanıtlayıcı olana zıt olandır. Moral Kavramı, 

matematiksel bir anlam taşımamaktadır ve sadece gözlenmişten gözlenmemiş olana 

tahminde bulunmaktır. Tanıtlayıcı akılyürtümeye göre daha az kesinlik ifade 

eder.”211

 

Hume’un bu görüşleri, gerçekten bir tümevarım tartışması gibi görünse de, 

aslında, geçmişte deneyimlemiş olduğumuz olgulardan, geleceğe dair yaptığımız 

çıkarımların zorunluluğunun, deneysel olarak da, idea ilişkilerinde olduğu gibi 

tanıtlayıcı olarak da gösterilemeyeceğini belirtmek ister. Ancak bunun deneysel 

olarak tanıtlanamayacağını belirlemesine rağmen, yine de insanoğlunun başvurması 

gereken tek kaynağın deney olduğu noktasında hiçbir şüphesi bulunmamaktadır. 

Ancak Hume’un yaptığının bir tümevarım tartışması olduğunu savunan görüşler de 

oldukça fazladır ve bu nedenle hangi bağlamlarda ele alındığını anlayabilmek için, 

getirilen yorumlara yer verilmesi  gerekmektedir. Bu yaklaşımın en önemli 

örneklerinden birini, Reichenbach geliştirmiştir.212  

 

Hume için, bilgiye dair önermeler ya analitik ya da sentetiktir ve 

tümevarımsal çıkarım, analitik türden bir çıkarım değildir. Çünkü, tümevarımsal 
                                                 
210 P.J.R. Millican, Hume’s Argument Concerning Induction, David Hume Critical Assesstments II, 
Edited  by Stanley Tweyman, London: Routledge 1997, s. 95. 
211 A.e., s. 96. 
212 Hans Reichenbach, A.g.e., s. 63. 
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çıkarımların sonuçları, hiç bir çelişkiye düşülmeden yadsınabilirler. Örneğin, şimdiye 

dek gözlediğimiz tüm kargalar siyah olsa da, bundan sonra gözleyeceğimiz ilk 

karganın beyaz olabileceğini düşünmemiz zihnimiz için bir çelişki içermez, çünkü 

olasılıklar söz konusu olduğunda ‘inanma’ değerden düşecektir. Sonuçta, 

tümevarımsal çıkarımın mantıkça zorunlu olmadığını ortaya koymaktadır ve 

tümevarımsal çıkarım  analitik değildir. İşte Hume’un bu düşüncesi Reichenbach’a 

göre Hume’un iki çıkarımından ilkidir. Reichenbach’a göre Hume için tümevarımsal 

çıkarımın geçerliliği, deneye başvurularak da belirlenemez. Bir tümevarımsal 

çıkarımı defalarca kullanmış ve her seferinde doğru sonuca ulaşmış olsak da, yine de 

bu yönteme güvenemeyiz. Çünkü, tümevarımı geçerli kılmak için yaptığımız 

çıkarımın kendisi de tümevarımsaldır ve bu da bir kısırdöngüdür. Bu noktalardan 

hareketle de Hume’un tümevarımın geçerli kılınamayacağı sonucuna ulaştığını 

düşünmüştür ve Reichenbach’a göre “Hume’un ulaşmış olduğu bu sonucun ciddiyeti 

adamakıllı kavranmalıdır. Çünkü Hume’un tezi doğruysa, bizim öndeyi aracımız 

işlemez nitelikte, yani geleceği kestirme olanağımız yok demektir. Tüm geçmiş 

deneyimlerimizde, güneşin her sabah doğduğunu gördük, bundan böyle de 

doğacağını bekleriz... ...ya da suyun hep aşağı doğru aktığını deneyimlerimizle 

biliyoruz ama yarın da öyle akacağını gösteren hiçbir kanıt yoktur elimizde.”213

 

Evet, gerçekten de Hume’un “varoluş hakkındaki bütün kanıtlamalarımız 

neden-etki ilişkisine dayanır: Bu ilişkiyle ilgili bilgimizin tümü deneyden elde edilir 

ve deneysel olarak elde ettiğimiz bütün sonuçlarımız, geleceğin geçmişe uygun 

olacağı sayıltısından hareket eder. Bu durumda da, bu sayıltıyı olası kanıtlamalarla 

ispata çalışmak açıkça bir çember üzerinde dönmek ve soruşturulanın kendisini 

verilmiş saymak olur”214 ifadesini de göz önünde bulundurduğumuzda 

Reichenbach’ın, Hume’un tümevarımsal çıkarımların, zorunlu sonuçlar verecek bir 

yöntem olarak geçerli kılınamayacağı noktasında söylediklerinin doğruluğu net 

olarak görünmektedir.” Ancak “aptal ya da deli olanların dışında hiç kimse 

tecrübenin yetkesini tartışmaya ya da insan hayatının bu en büyük kılavuzunu bir 

                                                 
213 A.e., s. 66. 
214 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 31. 
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kenara atmaya kalkışmaz”215 diyen Hume’un, asıl kaygısının tümevarımsal çıkarımın 

geçersizliğini göstermek olduğunu söylemek ne kadar yerinde olur? 

 

Hume’un kendi ifadeleri çıkış noktası olduğunda, onun anlatmak istediği, 

olgu sorunlarına dair moral akılyürütmelerin ve kendisine kadar zorunluluk atfedilen 

neden-etki ilişkisinin a priori ya da deneysel olarak kanıtlanmasının söz konusu 

olamayacağıdır. 

 

Ancak, Reichenbach, Hume’un eleştirisinin “bizi empirizmin yadsınmasına 

götürdüğünü ve yine ulaştığı sonucun trajedisini görmeye pek yanaşmadığını, 

sonucun yıkıcılığını hafifletmek için, alışkanlık kavramını devreye soktuğunu”216 

düşünür. Peki Hume, gerçekten de bu düşünceleri ile empirizmi yıkmış mıdır? 

Hume, kullandığı alışkanlık kavramı ile, mutlak ve zorunluluk içeren bilginin, 

empirizm için geçerli olmadığını, başvurulacak tek kaynağın deney olduğunu ve bu 

alışkanlığın edinilmesi sürecinde, deneysellik taşımayan hiçbir şey olamayacağını 

düşündüğünden, bu süreçte iki olayın sürekli birlikte gözlenmesinden başka hiçbir 

şeyin rol oynayamacağını vurguladığı düşünülebilir. Yani söylediklerinin 

tümevarımsal çıkarımın işe yaramazlığını göstermek için değil de, nedenselliğe dair 

belirlenimler olduğunu düşünmek, diğer ifadeleri de göz önünde bulundurulduğunda 

daha yerinde olabileceği de düşünülebilir. Yine Hume’un nedensellik eleştirisi ile, 

irrasyonalizme ulaştığını düşünen bir diğer isim olan Musgrave’e göre de, Hume’un 

soruşturmasının sonucu ile kısaca hepimiz birer mantıksızızdır ve öyle olmak 

durumundayızdır.217  

 

Ancak, rasyonalizmin temel kabullerine karşı olan ve kendisine deneyi 

kılavuz almış olan bir empirist düşünürü, ulaştığı sonuçlar, mutlak olmadığı için 

irrasyonellikle suçlamak, onun rasyonalizmden ayrıldığı noktayı yok saymak olmaz 

mı?  Yani, kendisine deney verilerini kılavuz alan bir çalışmanın, farklı yani mutlak 

sonuçlara ulaşmasını beklemek ne kadar doğru olur? 

                                                 
215 A.e., s. 32. 
216 Hans Reichenbach, A.g.e., s. 66. 
217 Alan Musgrave, A.g.e., s. 207. 
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Ayer, bu konuda Hume ile aynı görüştedir. Ona göre de, tümevarımın 

doğruluğunun saptanması için, tümevarımın pratikteki başarısından başka bir yol 

yoktur218 ve bunun kanıtlanmasının da döngüsel bir kanıtlama olacağını, ancak 

bundan başka bir yol da olmadığını ve deney ile elde ettiklerimize, işe yaradıkları 

ölçüde inanılması gerektiğini düşünür. Evet, deney verilerinin aynı şekilde 

tekrarlanacağının mantıksal olarak güvencesi verilemez, ancak, bir güvence 

verilmesi mantıksal olarak mümkün olmayan bir konuda da, güvence aramamak 

gerekir.219

 

Üstelik Ayer’e göre Hume, felsefe tarihinde, felsefe yapma etkinliğinin 

analitik olduğunu düşünen ilk isimdir, çünkü bir olayın bir başka olayla nedensel 

olarak bağlantılı olduğunun iddia edildiği noktasında, asıl savın ne olduğu sorusunun 

da analitik bir soru olduğunu düşünür. Ayer’e göre Hume’un bu soruya verdiği üç 

ayrı cevap söz konusudur. İlki; nedensellik bağlantısının mantıksal olmadığı, çünkü 

herhangi bir çelişmeye düşmeden yadsınabilir olması, ikincisi; nedensel yasaların, 

deneyden analitik olarak türetilemeyeceği, çünkü bunların sonlu sayıda önermeden 

çıkarılamayacağı; üçüncüsü ise; nedensel bağıntıları, tikel olaylar arasında geçerli 

olan gerektirme bağlantısının terimleriyle çözümlemenin bir yanılgı olduğu, çünkü 

böyle bir bağlantının varoluşunu saptama noktasında en hafif eğilimi olabilecek bir 

gözlemi kavramanın mümkün olamayacağıdır.220

 

Ancak, kabul edilmesi gereken bir nokta vardır; Hume’un tümevarım 

kavramına dair bu kadar fazla eleştirilmiş olması, yine Hume’un, tümevarımsal 

akılyürütmenin pratikteki başarısına güvenmekten başka bir yolun olmadığı ve 

olamayacağı ve daha iyi bir doğruluk saptaması gerekmediği üzerinde çok fazla 

direnmemiş ve bu ayrımı yeterince açıklığa kavuşturamamış olmasından 

kaynaklanmaktadır. Hume üzerine yapılan yorumların çoğu, onun bu nokta üzerine 

gerektiği gibi durmamasından kaynaklanan sorunlar üzerine yoğunlaşmaktadır. 
                                                 
218 Alfred J. Ayer, Dil, Doğruluk ve Mantık, Çev: Vehbi Hacikadiroğlu, Metis Yayınları, İstanbul, 
1998, s. 33. 
219 A.e., s. 27-28. 
220 A.e., s. 32.                        
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Hume’un çalışması, başvurulabilecek tek kaynağın deney olduğu ve onun sınırlarının 

gösterilmesi noktalarında yoğunlaşmıştır. Sonuç olarak, Hume’un asıl amacının 

mantıksal zorunluluk taşımak iddiasında olan a priori akılyürütmeleri eleştirmek 

olduğu düşünülecek olursa, bu sonuç, baştaki hedefiyle tutarlı görünmektedir. 

 

Ancak, moral ilişkiler alanındaki zorunluluk, a priori olarak da deneysel 

olarak da kanıtlanamayacak olmasına rağmen, bu alanda bir zorunluluk aramak 

yerine, bu nedensel bağlantıların, zorunluluk taşımayan geçerliliğini kılavuz 

edinmekten başka bir yol olmadığını düşünen Hume’un tartışması, bir tümevarım 

tartışması değil, rasyonalist yaklaşımlara aldığı tavrın bir ifadesidir. Üstelik bu 

noktada, mantıksal olarak kanıtlanamayacak bir önermeye inanmak, irrasyonellik 

midir ya da aksinin yani, bu şekilde bir kesinliğin bulunamayacağı bir yerde o 

kesinliği aramanın mı irrasyonellik olduğu da sorulması gereken bir sorudur.         

 

Üstelik, tümevarımın sadece temellendirilebilmesi halinde rasyonel olduğunu 

düşünmekten bir an uzaklaşılıp da, tümevarıma inanmanın onu rasyonel kılacağı 

neden düşünülmesin.221 Yani Hume, doğa felsefecilerinin dayanaksız tümevarım 

ilkesini, tümevarımın a posteriori mantığı ile yer değiştirmiştir.222  Hume, geçmişte 

tecrübesini edinmiş olduğumuz durumların, gelecekte de aynı şekilde 

gerçekleşeceğine emin olmamızın bir inançtan ibaret olduğunu, geleceğin geçmiş 

gibi olacağı sayıltısının a priori bir ilke olamayacağını ancak buna rağmen tecrübenin 

ışığına başvurmaktan başka bir yol olmadığını söylemektedir. 

 

Bu bağlamda Hume, “olasılık” kavramını ele alır. Hume, olasılık kavramını 

geçmişte deneyimlemiş olduklarımızı çıkış noktası kabul ederek, geleceğe dair 

beklentilerimiz arasındaki derece farkını belirlemek için ortaya koymuştur. Bunu 

yaparken de iki ayrı olasılık türü belirlemiştir. Bu iki olasılık türü; “rastlantılar 

olasılığı” ve “nedenler olasılığı”dır. 

       

                                                 
221 Bkz. Georges Dickers, Hume’s Epistemology and Metaphysics, London: Routledge, 1998, s. 90. 
222 F. Zabeeh, Hume’s Problem of  Induction, David Hume Critical Assesstments I, Edited by 
Stanley Tweyman, London: Routledge, 1995,  s. 91-93.  
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Hume, rastlantılar olasılığına dair şu şekilde düşünceler üretmiştir: “Dünyada 

rastlantı diye bir şey olmadığı halde, herhangi bir olayın gerçek nedenini 

bilmememiz, anlama yetisini o şekilde etkiler ve buna benzer bir inanç ya da kanı 

doğurur. Kesindir ki, yanlardan herhangi birindeki rastlantı imkanlarının 

baskınlığından doğan bir ihtimal vardır: bu baskınlık arttıkça ve karşıt rastlantı 

imkanlarını aştıkça, ihtimal, orantılı bir artış  gösterir ve baskın çıkan yana daha da 

yüksek derecede inanç  bağlanması ya da onay gösterilmesi sonucunu  doğurur.”223

 

Bu olasılık belirlemesi Hume’un kendisinin verdiği örnekten hareket ederek 

açıklanacak olursa; bin yüzü aynı şekilde işaretlenmiş bir zarın sadece bir yüzü farklı 

olarak işaretlenmiş olsaydı, üste gelecek yüzün hangisi olacağı noktasında zihin tüm 

yüzlerin üste gelmesini eşit görür. Ancak bu bir deney olarak uygulanacak olunursa, 

görülecektir ki bin yüzde de bulunan sembolün çoğunlukla üste geldiğini görünce 

zihin bu yönde belirlenecektir.224

 

Belirlediği ikinci olasılık türü olan nedenler olasılığını ise şu şekilde açıklar: 

“Belirli bir etkiyi ortaya çıkarmada tümüyle bir örnek ve değişmez olan bazı 

nedenler vardır ve bunların işleyişlerinde şimdiye kadar herhangi bir aksama ve 

düzensizlik görülmemiştir. Ateş her zaman yakmış, su her insanı boğmuştur. Darbe 

ve çekim ile hareket şimdiye kadar istisnaya izin vermemiş evrensel bir kanundur. 

Fakat başka nedenler vardır ki, bunların daima daha düzensiz ve belirsiz olduğu 

bulunmuştur; her kullanan için ravent her zaman müshil etkisi göstermemiştir. Ama 

felsefeciler bunu doğadaki düzensizliğe bağlamazlar, bunu kısımların belirli 

kuruluşlarındaki birtakım gizli nedenlerin işlemesine engel olmasına yorarlar”225

 

İlişkileri idea ilişkileri ve olgu sorunları olarak ikiye ayırmış olan Hume, 

kanıtlamaları da “tanıtlamalar,” “ispatlar,” “olasılıklar” (bkz. Bölüm 3.2.) olarak 

ayırmıştı. Bu kanıtlama türlerinden ispatlar ve olasılıkları, geleceğin geçmiş gibi 

olacağına dair alışkanlığımızın iki ayrı biçimi olarak belirledikten sonra, yarın güneş 

                                                 
223 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 47. 
224 A.e., s. 48. 
225 A.e., s. 48. 
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doğacaktır ifadesi, şüpheye yer bırakmayacak bir kanıtlama olarak belirlenmiş olur 

ve bu durumda bu ifade bir olasılık olmaktan çıkar. Ancak, olasılıklarda belli bir 

nedenin daima aynı etkiyi doğurması söz konusu değildir. Bu noktada Hume’un 

kurmayı hedeflediği moral bilimler ifadesindeki moral sözcüğünü, olası olanları 

anlatmak için kullandığı da anlaşılır, yani moral bilimler olası ama tanıtlaması 

olmayan anlamına gelmektedir. Hume’un bu olası belirlemesi, matematiksel değildir, 

bu belirleme gözlenmiş olandan  gözlenmemiş olana yönelik  olan bir süreçten  

ibarettir. “Olası çıkarımlarla, geleceğin geçmişe uygun olacağı kanıtlanamaz. Bütün 

olası argümanlar, gelecek ve geçmiş arasındaki bu uygunluğun var olduğu varsayımı 

üzerine kurulmuşlardır, bu nedenle de onu kanıtlayamazlar. Bu uygunluk, bir olgu 

sorunudur ve eğer kanıtlanmak zorundaysa, tecrübeden başka hiçbir kanıtı kabul 

etmeyecektir.”226

 

3.6.  Alışkanlık ve İnanç 
 

Hume, moral akılyürütmelerin her birine olan inancımızı, aynı şekilde 

değerlendirmemiştir. Ona göre, tümevarımsal sonuçlarımızın bazıları rasyonelken 

bazıları ise rasyonel değildir. İnanç kavramı ile anlatmak istediği, herkesin keyfi 

inancı değil, temeli deney verilerinde olan, dengeli bir kavrama ve canlı bir ideadır. 

“Bir çok defalar, herhangi iki tür nesnenin –alev ile ısı, kar ile soğuk gibi- her zaman 

birarada ortaya çıktığını öğrendikten sonra, alev ya da kar duyulara yeniden verilirse, 

alışkanlık, zihni ısı ya da soğuk beklemeye ve böyle bir niteliğin varolduğuna, bunun 

da daha yakından bakılınca kendisini göstereceğine “inanmaya” götürür. Bu inanç, 

zihnin bu gibi yan durumlara sokulmasının zorunlu sonucudur.227

 

Hume için, geçmiş deneyimlerimizi, geleceğe de uygulamamız kaçınılmaz bir 

durumdur. Ancak Hume’un bu yaklaşımı, oldukça sık dile getirildiği ve doğruluğu da 

görülebileceği gibi, psikolojik bir açıklamadır. Hume’un bu psikolojik ilkesi, 

rasyonellikten ve mantıksallıktan bağımsız olarak işler. Öyle ki, alışkanlığın bu 

psikolojik ilkesi olmasaydı, gelecek hakkında ne bir inanç, ne de bir beklenti sahibi 
                                                 
226 David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, s. 549.   
227 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 39. 
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olabilirdik. “Alışkanlık, insan hayatının en yüce kılavuzudur. Tecrübemizi bize 

yararlı kılan ve gelecekte geçmiş olaylar zincirine benzer olaylar beklememizi 

sağlayan yalnız başına bir ilkedir. Alışkanlığın etkilemesi olmasaydı, bellek ve 

duyulara dolaysız olarak gelenin ötesinde, her olgu sorunu konusunda tümüyle cahil 

olurduk... ...her türlü eylem, teorik düşünmenin ana kısmı ile birlikte durur kalırdı.228

 

İnanç kavramı, Hume’un felsefesinin şekillenmesinde son derece önemli ve 

belirleyici bir yere sahiptir. İnanç bir nesneden bir diğer nesneye geçiş yapılırken, 

sadece bu iki nesnenin arasında nedensel bir ilişki varsa doğar. Bu sınırlaması ile, 

yani inanç kavramı ile, aynı zamanda nedensel olan sürekli birliktelikler ile nedensel 

olmayan sürekli birlikteliklar arasındaki ayrımı da belirlemiş olan Hume’a göre 

“deney yolu ile bulmuş olduğumuz gibi, inanç yalnızca nedensellikten doğduğu için, 

bu ilişki yoluyla bağlantılı olmadıkları sürece, bir nesneden bir başkasına hiçbir 

çıkarsama yapamayız.”229

 

Bu noktada Hume’un inanç kavramına ilişkin görüşlerinin doğru olarak 

değerlendirilemediğini düşünen Levy-Bruhl’a göre “Hume’un en ince görüşlerinden 

biri olan inanç (belief) tabiriyle andığı şeyin tahlilinin yeri vardır... ... Hume’un bu 

kelimeden anladığı, hem objektiflik duygusu hem de objektiflik hükmüdür. Zira, 

Hume’un göstermek istediği şey şudur: Eğer biz, bazı bağlantıların objektif 

olduklarına hükmediyorsak, bu, bizim bu bağlantıların, başka bağlantılardan farklı 

olduklarını hissettiğimiz içindir. Yapıntılı olduğunu bildiğimiz bir tasarımla, objektif 

olarak gerçek saydığımız diğer bir tasarım arasında, bunların özü birbirine benzer 

bile olsa, bir kuvvet, canlılık, renklilik ve sağlamlık farkı vardır. Bunlar, üzerimizde 

aynı etkiyi yapmazlar ve biz bunları, aynı tarzda duymayız.”230    

 

  “Varoluş hakkındaki bütün kanıtlamalarımızın neden etki ilişkisine 

dayandığını, bu ilişkiye dair bilgimizin de tümüyle tecrübeden edinildiğini ve 

deneysel olarak çıkarılan bütün sonuçlarımızın, geleceğin geçmiş gibi olacağı 
                                                 
228 A.e., s. 40. 
229 David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, s. 127. 
230 Levy-Bruhl,  İnsan Zihni Üzerine Bir Araştırma, Çev: Selmin Evrim, Milli Eğitim Basımevi, 
İstanbul, 1986, s. 25. 
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sayıltısından hareket ettiğini”231 dolayısıyla da tecrübeden çıkan bu bilgilerimizin de 

akılyürütme ve kanıtlama yolu ile değil, alışkanlıklardan kaynaklandığını düşünen 

Hume, çok sayıda olaydan yaptığımız bir çıkarımı, bu çok sayıdaki örnek ile aynı 

niteliklere sahip tek bir örnek ile neden yapamadığımızı bu şekilde açıklamış olur. 

“Binlerce durumdan yaptığımız bir çıkarımı, onlardan hiç bir bakımdan farklı 

olmayan bir tek durumdan neden yapamadığımızı açıklayan tek hipotez budur.”232

           

         Bu bağlamda doğa bilimleri, bir bilgi sorunu değil, bir inanç sorunu olarak 

ortaya çıkar. “İnanç bir izlenimin onunla ilgili ya da onunla çağrışımlı canlı ve diri 

bir düşüncesidir.”233 Bu durumda bilimsel bilgi de diri, canlı bir izlenime bağlı bir 

inanç, bir alışkanlık ve bir duygu olmak durumundadır. Aynı zamanda bu inanç 

kavramı, “insanın doğal yapısı aynı kaldığı sürece, etkilemesini aynı şekilde 

sürdürecek bir ilkedir.”234 Moral bilimler’in ilkelerinden biri olan bu duruma göre, 

herhangi bir izlenim bize sunulduğunda, o izlenimin işlevi sadece aklımızı o izlenime 

bağlı olan  idelere götürmek değildir; aynı zamanda bu idealara, o yeni izlenim kendi 

gücünü ve canlılığını da aktarır. 

 

         Hume, inancı kanıdan, varolan bir izlenim ile ilişkili ya da bağlı olan canlı bir 

idea olması bakımından ayırır. “Bir nesnenin varlığından başka bir nesnenin varlığını 

çıkarsadığımız zaman, akıl yürütmemizin bir temeli olabilmesi için, her zaman bir 

nesne, ya belleğimizin ya da duyularımızın önünde olmalıdır; çünkü aklımız kendi 

çıkarsamaları ile sonsuza dek işleyemez. Akıl, herhangi bir nesnenin varlığının bir 

başka nesnenin varlığını gerektirdiği konusunda hiçbir zaman bizi ikna edemez, 

demek ki bir nesnenin izleniminden bir başka nesnenin ideası ya da inancına 

geçtiğimiz zaman bunu akıl yoluyla değil, alışkanlık ya da bir çağrışım ilkesi ile 

yapıyor olmamız gerekir. Fakat inanç, yalın basit bir ideadan biraz daha fazla bir 

şeydir. Bir idea oluşturmanın özel bir yoludur ve aynı idea ancak güçlülüğünün ve 

canlılığının dereceleri açısından değişebileceğine göre, bunların bütününden şu 

                                                 
231 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 31. 
232 A.e., s. 37.                               
233 David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, s. 125.   
234 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 36. 
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sonucu çıkarabiliriz; inanç, varolan bir izlenim ile bir ilişki tarafından üretilen canlı 

bir ideadır.”235

 

İnanç kavramı Hume’un şüpheciliğini, kendisinin de örneklerinde yer verdiği 

üzere Pyrrhoncu şüphecilikten ayıran temel kavram gibi görünmektedir. Hatta,  

Hume’un inanç kavramının, rasyonalist düşüncedeki aklın yerine geçtiği bile 

söylenebilir, yani yeni bir dayanak dayanak noktası haline gelmiştir. Geçmiş 

deneylerimiz tamamen düzenli olunca, gelecekteki olayı güvenle bekleriz.“Eğer bu 

alışkanlıktan doğan inanç devreye girmeseydi... ...her olgu sorunu hakkında tümüyle 

cahil olurduk.”236

 

 

“Deneyim objelerinin bir çok biraradalığı hakkında, beni eğiten, geçmişe 
dönük  bir ilkedir. Alışkanlık ilerisi için aynı şeyi beklememi belirleyen bir 
başka ilkedir ve bu iki ilke birlikte hayalgücümü etkileyerek, aynı avantajdan 
yararlanamayan başka idealardan daha yoğun ve canlı idealar oluşturmama yol 
açar. Zihnin bazı ideaları başka idealardan daha canlı bir şekilde oluşturmasına 
yol açan bu nitelik olmasaydı (ki bu nitelik görünürde önemsiz ve akla 
dayanmıyor gibidir.) duyularımızla hemen algıladığımız tek tek objelerin 
ötesinde ne bir görüş sahibi olabilir, ne de bir tartışma inşa ederdik. Hatta bu 
objelere bile, duyulara bağlı olanlar dışında bir varlık atfedemezdik ve onları 
ancak kendimizi veya benliğimizi oluşturan algılamalar dizisi olarak 
anlayabilirdik. Hatta bu algılamalar dizisine ilişkin olarak ancak hemen (o 
anda) bilincimizde olan algılamaları kabul edebilirdik, belleğimizin bize 
sunduğu o canlı imgeler geçmiş algılamaların sadık resimleri olarak kabul 
edilemezdi. Demek ki bellek, duyular ve anlama yetisi, hayalgücünün veya 
ideaların canlılığı üzerine temellenir.”237

 

 

Hume’a göre, “burada doğal olayların akışı ile idealarımızın ardarda sıralanışı 

arasında bir çeşit önceden kurulu ahenk vardır; doğal olayların akışını yöneten güçler 

ve kuvvetler bizce hiçbir şekilde bilinmeseler de yine görüyoruz ki, düşüncelerimiz 

ve kavramlarımız doğanın öteki işlemleri ile aynı yolu izler. Alışkanlık, türümüzün  

varolmaya devam etmesine ve insan yaşayışının her durum ve olayında 

                                                 
235 David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, s. 119. 
236 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 39.   
237 David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, s. 246. 
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davranışımızın düzenlenmesine böylesine gereken bir uygunluğu mümkün kılan 

ilkedir.”238

  

 Hume’a göre; “tersini kavrayamayacağımız kadar kuvvetle inandığımız hiçbir 

olgu sorunu olmadığına göre, hayalgücünün yapıntıları ile ayrım yapabilecek bir 

duygu olmasaydı, kabul edilen kavrama ile yadsınan kavrama arasında bir fark 

belirlenemezdi.” 239 Örneğin; “düz bir masa üzerinde bir başka topa doğru hareket 

eden bir bilardo topu görürsem, onun diğer topa dokunma anında duracağını 

kolaylıkla düşünebilirim. Bu kavrama bir çelişki içermez; fakat yine de bana darbeyi 

bir toptan diğerine hareketin iletilmesini kafamda canlandıran kavramadan çok farklı 

bir duygu verir”240 işte bu duygu inançtır; bu inanç ise, “bir objenin, hayalgücünün 

yalnız başına hiçbir zaman ulaşamayacağı, daha renkli, daha canlı ve daha güçlü, 

sağlam, dengeli bir kavranmasıdır.”241 Hume “böylesine felsefe dışı görülebilecek 

olan bu terim çeşitliliğini, sadece gerçek olan ve gerçek olduğu kabul edilen şeylerin 

bize, yapıntılardan daha yakın gelmesini sağlayan, düşüncede daha ağır basmasına 

yol açan ve onları tutkular ile hayalgücü üzerinde daha yüksek derecede etkili kılan 

bir zihin edimini dile getirmek için” 242 kullanmıştır.       

 

 Hume’un bu kavramı, tamamen ideaların kavranılış biçimlerine bağlıdır,  tam 

olarak  açıklanamaz ve inanç olarak ifade edilir. Yani ona göre, inanç anlıkta 

duyumsanan ve yargı gücünün idealarını, hayalgücünün idealarından ayıran bir 

duygudur. “İnanç, zihinde duyulur ve yargıgücünün idealarını hayalgücünün 

yapıntılarından ayırır... ...bu idealara daha çok ağırlık verir, onları etkin kılar ve 

eylemlerimizin yönetici ilkesi haline getirir.”243  

          

Hume, bölüm 2.3.’te incelemeye çalıştığım bağıntı-çağrışım ilkelerinin de 

inanç olmadan etkilerini gösteremeyeceklerini düşünür. Örneğin “uzun zamandır ölü 
                                                 
238 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 46.   
239 A.e., s. 41. 
240 A.e., s. 41.  
241 A.e., s. 42. 
242 A.e., s. 42. 
243 A.e., s. 42. 
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olan ya da görmediğimiz bir dostumuzun oğlunun karşımıza çıktığını düşünelim; 

açıktır ki, bu obje hemen bağlaşık ideayı canlandırır, geçmiş yakınlıkları ve tanıdık 

şeyleri, başka bir şekilde görünebileceğinden daha canlı renkleriyle düşüncelerimize 

çağırır... ...Yani bu fotoğraf bizi etkiliyorsa, dostumuzun bir zamanlar varolduğuna 

inanmamızı sayıltı olarak gerektirir. Kısacası, hayalgücü duyulara etki eden objeden 

buna bağlamaya alışmış olduğu bir objenin ideasına bir geçiş yapar ve “düşüncenin 

nedenden etkiye bu geçişinin kaynağı alışkanlık ve tecrübedir.”244  

 

 Duyulara bağlı bir objeden hareket edildiği için, ortaya çıkan etki ideası 

hayalgücünün gevşek, bulanık ve kurgusal idealarından daha güçlü ve canlıdır. 

“Hazır bulunan bir objeden yapılan geçiş, her durumda ilişkili ideaya güç ve 

sağlamlık verir.”245 Yani Hume, kendi felsefi sistemi içinde son derece önemli olan 

bu kavramı sorgulamaya başlarken ilk sorusu, herhangi bir önermeye inanmak ile 

inanmamak arasındaki ayrımın ne olduğu olmuştur. İnceleme’de hayalgücünün 

yapıntıları ile karşılaştırarak yaptığı soruşturma, inancı, kavrayışımızın biçimiyle 

ilgili bir değişiklik olarak görmüştür. 246

          

 İlk eseri olan İnceleme’de (Treaitise) inancın, “herhangi bir nesneyi tasarlayış 

yolumuzu değiştirmekten başka bir şey yapmadığı için, ancak düşüncelerimize ek bir 

kuvvet ve canlılık verebileceğini, bu bağlamda da yapılabilecek en doğru tanımın, bir 

izlenim ile ilişkili ya da çağrışımlı canlı bir düşünce olduğunu söyleyen” 247 

Hume’un bu konudaki görüşleri Soruşturma’da (Enquiry) da aynı şekilde 

belirlenmiştir. 

 

 Soruşturmada da aynı konu üzerinde durur, bu eserinde “yapıntı ile inanç 

arasındaki farkın, yapıntıya değil inanca bağlanan, ne istemeye dayanan ne de keyfi 

olarak komuta edilebilen bir his ya da duyguda bulunduğu açığa çıkmaktadır. Bunun, 

bütün öteki duygular gibi doğa tarafından uyarılması ve zihnin belirli bir zaman 

kesiminde, içinde bulunduğu belirli durumdan doğması gerekir. Herhangi bir obje 
                                                 
244 A.e., s. 46.   
245 A.e., s. 46.   
246 David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, s. 118.  
247 A.e., s. 118. 
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bellek ya da duyulara geldiğinde, alışkanlıktan dolayı, hayalgücünün genellikle 

kendisine bağlı olan objeyi kavramasını sağlar; bu kavramsa, hayal kurmanın dağınık  

düşmelerinden farklı bir duygu ya da his ile birlikte gelir. İşte inancın tüm yapısı 

budur.” 248

 

         Hume, inancı tam olarak açıklamanın mümkün olmadığını belirtir. “İtiraf 

edeyim ki, bu duyma ve kavrama tarzını tam olarak açıklamak  imkansızdır. 

Yaklaşık bir şeyler dile getiren kelimeler kullanılabilir. Fakat daha önce söylediğimiz 

gibi, bunun hakiki ve uygun adı inançtır. Felsefede inancın zihinde duyulan ve yargı 

gücünün idealarını hayalgücünün kurgularından ayıran bir şey olduğunu ileri 

sürmekten öteye gidemeyiz. İnanç, bu idealara daha çok ağırlık verir ve onları daha 

etkili kılar.”249  “Birçok görünüm ya da görünüşünün bir arada bulunması, ideayı 

hayalgücüne daha derinlemesine işler, ona üstün bir kuvvet ve canlılık verir, tutkular 

ve duygular üzerinde etkilemesini daha belirgin kılar ve tek kelime ile inanç ve 

kanının temelini oluşturan güvenilirliği ya da güveni doğurur... ...bu güvenin ve 

inancın temeli ise tümüyle bir örnek ve değişmez olan nedenlerin işleyişlerinde 

şimdiye kadar herhangi bir aksama veya düzensizlik görünmemiş olmasına 

bağlıdır.”250 Yani burada aynı tek olayda çok sayıda görünüm bir arada 

bulunduğundan, bu görünümler olayı hayalgücünde pekiştirir ve doğrular; inanç 

dediğimiz duyguyu doğurur, olayın objesini eşit sayıda deneyle desteklemiş ve 

geçmişin geleceğe aktarılmasında düşünceye aynı şekilde gelmemiş olan karşıt olay 

karşısında edilmesini sağlar.251 Hume’un düşüncesinde son derece önemli bir yer 

tutan bu inanç kavramı “anlama yetisinin bütün oflayıp puflayan çıkarımlarından 

bağımsız olabilecek bir iç güdü ya da mekanik eğilim ile emniyete alınması, doğanın 

olağan bilgeliğine daha uygundur. Doğa... ...kurduğu düzenli olay akışının ve nesne 

sıralanışının tümüyle dayandığı güç ve kuvvetler konusunda cahil olduğumuz halde, 

içimize, düşünceyi nesneler arasında kurulu akışa uygun şekilde ilerleten bir içgüdü 

yerleştirmiştir.” 252  

                                                 
248 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, s. 41.  
249 A.e., s. 42. 
250 A.e., s. 48. 
251 A.e., s. 49.   
252 A.e., s. 47.   
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SONUÇ 

 

 Bu tez çalışmamda, sormuş olduğu soruların öneminden hareketle, David 

Hume’un nedensellik kavramını nasıl ele aldığına dair bir çözümleme yapmaya 

çalıştım. Hume, Newton’un deneysel araştırma yöntemine benzer bir yöntemle, 

insanın doğal yapısının bilimi olarak adlandırdığı moral bilimleri güvenilir bir temele 

yerleştirmek isteği ile, deneyimi aşan soruları felsefe dışı bırakarak, ortada olan  

olayların analizi ile yetinmeyi seçmiştir. Newton, kendisinden önce, doğa bilimlerine 

metafizik yaklaşımlardan ve ulaşılan genel ilkelerin Tanrının mükemmelliği ile 

ilişkilendirilmesinden farklı olarak, olguların gözlenmesi ile genel ilkelere  varılması 

gerektiği düşüncesindeydi. Matematiğin yadsınamayacak gücünü ise, 

mutlaklaştırmak yerine, olgular arasındaki ilişkileri ifade etme ve mümkün olduğu 

oranda niceliksel ifadelerini verebilecek yöntemi aramakta kullanmıştı. İşte Hume 

da, Newton’un doğa bilimlerine uyguladığı bu deneysel akıl yürütme yönetminin 

uygulanamayacağı soruları kendi yöntemi ile felsefe dışında bırakmak istemiş ve 

eski metafiziklerin, kendisinden önce rastlanmadığı kadar köklü bir eleştirisine 

yönelmiştir. Hume’un, insanın doğal yapısının bilimini kurma çabasında ilk adımı, 

zihin ve algının incelenmesi olmuştur. Bu araştırmasında ele almış olduğu konulara 

yaklaşımını ve ortaya koyma şeklini kendisinden önceki empiristlerden devraldığı 

gördüğümüz Hume, belli noktalarda farklılıklar gösterse de yine de aynı geleneğin 

belirlenimleri bağlamında şekillenmiştir. Bu çalışmamda empirizmin önemli 

isimlerine son derece kısıtlı da olsa, epistemolojileri çerçevesinde yer vermeyi 

gerekli görmem de bu bağlantıdan kaynaklanmıştır. 

 

 Hume’un epistemolojisinde, bilgilerimizin tümünün kaynağı 

deneyimlerimizdir ve izlenimler deneyin içeriğini oluştururlar. Deney yoluyla 

edindiğimiz her izlenimin zihin tarafından bellekte ve hayalgücünde bir ideası 

üretilir. İzlenim ve idea kavramları arasındaki fark, güçlülük ve canlılıklardan 

kaynaklanır ve her ikisi de yalın ve karmaşık olabilirler. İzlenimler, dış duyum ve iç 

duyum izlenimleri olarak ikiye ayrılır. Dış duyum izlenimleri ile zihnimizde idealar 

üretilirken, bu üretilen ideaların  işlenmesiyle de iç duyum izlenimleri oluşmuş olur. 

İç duyum izlenimleri de tıpkı dış duyum izlenimleri gibi bellek ve hayalgücünde 
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kopyalanır ve idealar üretir. Ancak Hume için, üzerine konuşulabilecek düşünceler, 

dış duyum izlenimine sahip olunan düşüncelerdir. Zihnin iki temel yetisinden biri 

olan bellekte, bu idealar korunurken, hayalgücünün işlevi ise, onları değiştirip 

düzenlemek olarak belirlenmiştir. Zihin bu ideaları işlerken, benzerlik, zamanda ya 

da yerde bitişiklik ve neden ya da etki olmak üzere, üç çağrışım ilkesi kullanır. 

Ancak aynı zamanda açıklanabilirliği sağlayan bu çağrışım ilkeleri, hayalgücünde 

olduğu gibi özgür değildir. 

 

 Bu sürecin ardından asıl incelemek istediğim konu olan nedensellik 

eleştirisine geldiğimde, aynı zamanda tezi de oluşturduğu için, bu bölümde ulaştığım 

sonuçlar hatırlanacak olursa, Hume, insanoğlunun, geleceğin geçmiş gibi olacağı 

konusunda emin oldukları gözlemi ile başlayan ve bu emin oluşun altında yatanın ne 

olduğunu sorması ile devam eden incelemesinde, olgulara ilişkin bilgilerimizin 

tümünün neden-etki ilişkisinden kaynaklandığını belirlemiştir. Bunun ardından da, 

bu ilişkiye dair bilgimizin a priori olarak değil, deney yolu ile edindiğimiz, iki olayın 

bitişiklik, ardışıklık ve sürekli birlikteliğinden başka hiçbir izlenimine sahip 

olamayacağımızı belirler. Ve bu bağlamda da, neden-etki bağlantısının nesnel 

gerçekliğinin, yani zorunluluğunun gösterilemeyek olduğu tespiti ile devam ettiği 

soruşturmasında,  felsefesinin son derece önemli bir kavramı olan, alışkanlık 

kavramına ulaşır. İnsanoğlu, sürekli birarada gözlemlediği geçmiş deneyimlerinin, 

gelecekte de aynen devam edeceğine dair bir inanç besler. Bu iki olayın ard arda 

gelmesi, sürekli gözlemlenmesi ve düzenliliği, bizde iki olay arasında zorunlu bir 

bağlantı olduğu düşüncesini oluşturur ve bu da bizdeki nedensellik ideasının 

kaynağıdır. 

 

 Ancak, neden-etki ilişkilerinin düzenliliğinin değişmesi söz konusu 

olabileceğinden bu kavram bir zorunluluk içermemektedir. Ama zorunluluk 

içermiyor olması, insan hayatı için son derece önemli olan bu  kavramın yok 

sayılmasını gerektirmez. Çünkü, olgu sorunları hakkındaki bütün bilgilerimiz deney 

kaynaklı olduğundan, nedensellik ilişkisi zorunlu olmasa da, insanoğlunun doğası 

aynı kaldığı sürece, bu ilişki, insan hayatının en yüce kılavuzu olmaya devam 

edecektir. 
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 Nedenselliğini incelediğim bölümün alt bölümlerden biri olan sürekli 

birliktelik konusunda, Hume’un neden-etki ilişkisi konusunda gözlemlenebilecek tek 

şeyin, bu iki olayın sürekli birarada gözlemlenmesi olduğu saptaması kalkış noktası 

olmuştur. Bu konudaki düşüncesine ise, ilk kez karşılaştığımız bir olayın etkisinin ne  

olacağı konusunda bir şey söyleyemiyor olup, ancak daha fazla sayıda olayın sürekli 

birlikteliklerinin ardından bu düşünceyi oluşturuyor olmamız ile temellendirir. Yani, 

neden-etki ilişkisinin epistemolojik temelini, onların sürekli birlikteliği olarak 

belirlemiştir.  

         

 Sürekli birliktelik kavramı üzerine yapılan eleştirilere de bakıldığında görülür 

ki, bu kavrama, Hume’un da farkında olduğu, sürekli birlikte gözlemlenmelerine 

rağmen aralarında nedensel bir bağ gözlemleyemediğimiz olaylar da olduğu görüşü 

ile karşı çıkılmıştır. Ama  Hume, bu  ayrımı inanç  kavramı ile  koyar. Yani Hume’un 

felsefe sistemi içinde, nedensel olan sürekli birlikteliklerle, nedensel olmayan sürekli 

birliktelikler arasındaki ayrım, inanç farklılığı ile belirginleştirilmiştir. Bu nedenle, 

Hume’un bu ayrımı yok saydığı noktasından hareketle yapılan eleştirilerin Hume’a 

atfedilmesi yerinde görünmemektedir. 

          

 Nedensellik ve sürekli birliktelik konusunda olduğu gibi, üzerine çok fazla 

tartışılan bir diğer nokta olan tümevarım konusunda ise, Hume’un bir tümevarım 

tartışması yapmış olmadığını, tümevarım tartışması olarak algılanan düşüncelerinin, 

geleneksel tümevarım tartışması ile benzerlikler göstermesine rağmen, aynı 

olmadığını ve tümevarımı yadsımış olması gibi bir sonuca ulaşılamayacağı sonucu 

şekillendi. Bu noktada, anlaşıldığı kadarıyla, Hume’un sorusu, geçmiş 

deneyimlerimizi çıkış noktası alarak, geleceğe dair yapmış olduğumuz çıkarımların 

iç yapısı ve bu yapıda neden-etki ilişkisinin ağırlığı olmuştur. Ve bizim de bu ilişkiye 

göre yaşamaktan başka bir seçeneğe sahip olmadığımız son derece açıktır. 

 

       Bu noktaların ardından, üzerine çalışmış olduğum Hume’un yöntemine dair bazı 

belirlenimler oluşmuştur ki bunların başında, Hume’un hedefini çok iyi belirlediği ve 

karşılaşacağı sorunları önceden hesapladığı ve bunları göz önünde bulundurarak 
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yazmış olduğu gelir. Aynı zamanda etkilerinin hala  sürüyor olmasının altında, 

sorularının önemi ve sarsıcılığının yanısıra, bu incelikli çalışma yönteminin de 

yeraldığı düşünülebilir.  

 

         Tartışmış olduğu konularda, kendisine  yöneltilmiş eleştirilerin  son derece 

fazla  olmasına rağmen, gözönünde bulundurulması gereken bir başka nokta vardır 

ki, o da “felsefede ilerlemenin, felsefecilerin verdikleri yanıtlarda değil, sordukları 

sorularda aranması gerektiğidir. Ve bu ölçüt, Hume’a da uygulanmalıdır.”253 Üstelik, 

içinde bulunduğu dönemin düşünce yapısı da göz önünde bulundurulduğunda, 

Hume’un olduğu yeri, gerçekten hak ettiği konusunda bir görüş abartılı olmayacaktır. 

Gerçekten de Hume’un sorusu yanıtından  çok daha önemlidir, yanıtın yetersiz 

olduğu düşünse bile bu onun sorusunun önemini asla ortadan kaldırmayacaktır.     

           

 

          

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

253 Hans Reichenbach, Bilimsel Felsefenin Doğuşu, s. 38 
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