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Berkeley Felsefesi Açısından “İde” Kavramının  

Kapsamı ve İşlevi 

Saadet Yediç 

ÖZ:  

18. Yüzyıl Aydınlanma Felsefesi’nin en önemli düşünürlerinden biri olarak 

kabul edilen Berkeley, döneminin felsefi problemlerine yeni bir bakış açısı getirmiş 

ve kendisinden sonra gelen filozoflar için dikkate değer bir kaynak sağlamıştır. 

Çalışmamız ide kavramının tanımı ve kapsamından hareketle, Berkeley felsefesinin 

temel kavramlarını ortaya koyma amacındadır. Çalışmamız, bu kavramların ışığında 

Berkeley’nin döneminin felsefesine getirdiği eleştirilerin içeriğini gösterme ve 

Berkeley felsefesinin geçerliliğini araştırma hedefini taşımaktadır. Çalışmamızda, 

Berkeley’de ide kavramının ve bu kavramdan hareketle geliştirmiş olduğu maddi töz 

eleştirisinin anlamını ve sınırlarını, temel teşkil eden metinler rehberliğinde ele 

almaya çalışacağız.   

 

 

ABSTRACT: 

Berkeley, who himself is known as one of the most important thinkers in 18th 

Century Enlightenment Philosophy, had brought a new perspective to the problems 

of the contemporary philosophy and had made a great influence to his scholars. This 

thesis has an intention to expose the essential concepts in Berkeley’s philosophy 

through his understanding of concept of the idea. In our study, it is one of the basic 

intentions to determine Berkeley’s critiques on the contemporary philosophy and to 

study about validity of Berkeley’s philosophy. In our thesis we will also try to 

examine Berkeley’s concept of idea with its connection to his denial of the material 

substance, by the guidance of his major works.  
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ÖNSÖZ: 

 

“Berkeley Felsefesi Açısından İde Kavramının Kapsamı ve İşlevi” başlıklı 

çalışmamızda, İngiliz Aydınlanma Felsefesinin önemli bir düşünürü olan 

Berkeley’nin ortaya koymuş olduğu düşünme biçiminin metinlerine ne şekilde 

yansıdığını belirlemeye çalıştık. Bu bağlamda, Berkeley’nin düşüncesini üzerine 

koymuş olduğu temel kavramlardan biri olan ideyi çalışma konusu yaptık. Buradan 

hareketle Berkeley felsefesinin esas kavramlarını ve sonrasında bütününü yansıtmayı 

hedefledik. 

Birinci bölümde: ide kavramının tarihsel değişimi ve Berkeley’nin yaşadığı 

dönem öncesinde kazanmış olduğu anlam üzerinde durduk. Bu bölümde temel 

duraklar Platon, Aristoteles ve Descartes oldu. İde ile gerçeklik arasındaki ilişki 

düşünüldüğünde Platon ile Aristoteles’in ve daha sonrasında Descartes’in bu 

problem üzerinde yapmış olduğu yorumlardan yararlandık.  

İkinci bölümde: Berkeley’nin kendi felsefesini büyük oranda şekillendiren 

Locke’un, bu problemler hakkında getirmiş olduğu açıklamaları takip ettik. Locke’un 

felsefesine ait temel kavram ve ayrımlardan hareket ettik. Bunu yaparken, öncelikle 

Locke’un Descartes eleştirilerini ve ide kavramı üzerine görüşlerini dile getirdik. Bu 

bağlamda Locke’un birincil ve ikincil nitelikler ayrımının ortaya koyduğu sonuçlara 

değindik. Berkeley’nin ortaya koymuş olduğu eleştiri ve fikirlerin temelinde 

özellikle Locke’un bu kavramlar üzerine yapmış olduğu yorumlardan hareket ettik.  

Üçüncü bölümde ise Berkeley’nin bu kavramları temel alarak, kendi düşüncesi 

bağlamında getirdiği eleştirilere yer verdik. Berkeley’nin özellikle soyut idelere, 

birincil ve ikincil nitelikler ayrımına ve maddi töz kavramına ilişkin eleştirilerini 

önemli gördüğümüz bölümlerine değindik. Çalışmamızın temelinde yeralan kavram 

olan idenin Berkeley felsefesindeki yeri üzerinde durduk. Berkeley’nin bu kavramı 

tanımlayış biçimi ve bu kavramdan hareketle Berkeley felsefesinin temel kavram ve 
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problemlerine değindik. İdenin algıyla ve algılayan zihinle olan bağı üzerinden 

hareket ederek, bu temel kavramların içeriklerini belirledik.  

Çalışmamız için esas teşkil eden metin, Berkeley’nin İnsan Bilgisinin ilkeleri 

Üzerine adlı eseri ve yine bu eseri takiben yayınlanan Hylas ile Philonous Arasında 

Üç Konuşma adlı eseri olmuştur. Berkeley’nin ide kavramı ve bu kavramı temel 

alarak geliştirdiği felsefesi ve özellikle Locke felsefesine getirmiş olduğu eleştiriler, 

büyük oranda bu eserlerde ortaya çıkmaktadır.  

Bunun dışında bu eserlerden daha önce yayınlamış olan The New Theory of 

Vision’dan da yine Berkeley düşüncesine ait kavramlara ulaşmada önemli bir kaynak 

olması nedeniyle faydalandık. Çalışmamızda özellikle bu üç eserden alıntı yaptık. 

İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine ve Hylas ile Philonous Arasında Üç Konuşma ’dan 

yaptığımız alıntılarda, büyük oranda eserlerin Türkçe çevirilerinden yararlandık; zira 

kanımızca bu üç eserin Türkçe tercümeleri bu üç metinin özgün şeklini yansıtacak 

yeterliliktedir. Kullandığımız alıntılarda kavramlara ait çevirilerin belli bir uygunluğa 

sahip olmaları kaygısıyla, metinleri karşılaştırarak ilerledik. Terminolojide hem fikir 

olmadığımız bazı durumlarda kendi çevirilerimize müracaat ettik. 

Bunların dışında, özellikle Berkeley’nin geç dönem düşüncesindeki değişimleri 

ortaya koyabilmek adına, Alciphron, Siris ve De Motu adlı metinlerden yararlandık. 

Berkeley felsefesi söz konusu olduğunda temel nitelikte olan İnsan Bilgisinin İlkeleri 

Üzerine adlı eseri önceleyen ve filozofun notlarından oluşan yayınlanmamış metni 

Commonbook (Philosophical Commentaries)’a ise eleştirmenlerin yorumları 

dahilinde başvurduk.   

Çalışmamın hazırlık sürecinde desteklerini esirgemeyen aileme, vermiş olduğu 

fikir ve yardımlarından ötürü değerli meslektaşım Özgür YILMAZ’a ve son olarak 

sabrını ve rehberliğini her zaman hissettiğim, çalışmamın ortaya çıkmasını mümkün 

kılan saygıdeğer Hocam Doç. Dr. O. Faruk AKYOL’a teşekkürlerimi sunarım.  
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GİRİŞ: 

 

Felsefe tarihinde pek çok önemli tartışmaya konu olan ide, Berkeley’nin 

felsefesi için de temel kavramlardan biri konumundadır. Ancak öncelikle 

Berkeley’den önceki filozofların bu kavramı ne şekilde anlamlandırdıklarına ilişkin 

bir fikir edinilmelidir. Bilindiği kadarıyla ide terimini ilk defa kullanan filozof 

Platon’dur. Platon için İdea, ezeli ve ebedi olan, akıl yoluyla bilenen ve hakikate 

ilişkin bilginin nesnesi olan varlıklardır. 

Aristoteles ise Platoncu anlamıyla ideyi eleştirir; ideye duyulanabilir nesnelerin 

dışında, dolayısıyla duyu bilgisine konu olan dünyanın dışında bir varlık atfetmez. 

Ona göre, idenin duyulayabildiğimiz dünyaya aşkın bir özellik taşıması olanaksızdır. 

Berkeley’nin ide kavramı üzerine görüşlerini incelerken karşılaştığımız en 

önemli duraklardan biri de Descartes’tır. Descartes, makine dünya düşüncesi ile, yer 

kaplayan madde ile, düşünen ruhun birbirlerinden farklı doğaları olan iki töz 

olduklarını ve bunların kendilerine özgü yasalara tabi olduklarını öne sürmüştür. 

Descartes, insanın doğuştan bir takım idelere sahip olduğunu savunur. Ona göre 

insanın bu ideleri kullanış biçimi, tecrübe ile zaman içinde gelişir, olgunluk kazanır.  

Berkeley’nin felsefesini, büyük oranda Locke’un felsefesi üzerine yaptığı 

eleştiri ve yorumlarla oluşturduğu bilinmektedir. Bu nedenle Locke, bizim için 

önemli bir konuma sahiptir. Locke için töz, başka her şeyden bağımsız olarak 

varolabilen şey iken, nitelikler kendi başlarına varolamazlar. İde ise duyularla 

edinilen ve zihnin işleyişine konu olan her şeydir. O halde nitelikler ve ideler 

düşünüldüğünde bir tözün varlığını varsaymak Locke’a göre zorunlu gözükmektedir. 

İdelerin kendi başlarına nasıl varolduklarını tahayyül etmek olası görünmediğinden, 

kendilerinde bir dayanak olarak bulunması zorunlu olan tözün varlığı kabul 

edilmektedir. Ancak Locke’a göre bu şeyin ne olduğunun bilinmesi olanaklı değildir.  

Locke felsefesini eleştiren ve Hume’u önceleyen bir düşünce ortaya koyan 

Berkeley, özellikle epistemoloji ve metafiziğin temel problemlerine oldukça önemli 

ve farklı bir bakış açısı getirmiştir. Berkeley töz kavramını özellikle soyutlama ve 
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soyut ideler düşüncesinden ve Locke’un yapmış olduğu birincil ve ikincil nitelikler 

ayrımına getirmiş olduğu eleştiriler yoluyla eleştirir.  

Berkeley için eleştiriye açık olan nokta, Locke’un ortaya koymuş olduğu 

birincil ve ikincil nitelikler ayrımıdır. Locke, şeylerin sahip oldukları nitelikleri kendi 

içlerinde iki ana başlık altında toplamaktadır.  

Şeylere ait birincil nitelikler yaygınlık, biçim, hareket, durağanlık, katılık ve 

sayıdır. Locke’a göre duyulanabilir şeylere ait birincil nitelikler, şeylerin 

algılanmalarından bağımsız olarak varolabilen niteliklerdir.  Bu bağımsız varoluş 

maddi tözün varlığı ile ilişkilendirilir.  

İkincil nitelikler ise renk, koku, ses vb. duyulardan hareketle elde edilen 

niteliklere işaret eder. Bu durumda ikincil nitelikler algılayanın duyularına bağlı 

olarak değişmekte ve bu nedenle de öznel bir bilgiye işaret etmektedirler. 

Berkeley, nesnenin birincil ve ikincil nitelikleri ayrımının kabul edilebilir 

olduğunu dile getirir. Nesnelere ilişkin böyle bir ayrım doğru ve gereklidir. Ancak 

Berkeley’nin Locke’u eleştirdiği konu birincil ve ikincil nitelikler ayrımının ortaya 

koyduğu sonuç ile ilişkilidir. Berkeley’ye göre, duyulara bağlı olarak değiştiği 

düşünülmesi gereken yalnızca nesnenin ikincil nitelikleri değil, fakat aynı zamanda 

birincil nitelikleridir de.  

Berkeley’nin, soyutlama ve birincil ve ikincil nitelikler ayrımına getirdiği 

eleştirilerin temelinde onun madde karşıtı görüşlerinin desteklenmesi endişesinin 

yattığı düşünülmektedir. 

Berkeley fizik dünyanın ve onun içinde yeralan şeylerin zihin olmaksızın 

varolmalarının imkânsız olduğu görüşündedir. Berkeley’nin soyut ide kavramına 

getirmiş olduğu eleştiriler, büyük ölçüde onun immateryalizmi ile paralel olarak 

oluşmuştur.  

Berkeley’ye göre, zihin belli ideleri şeylerden ayrı olarak ve başka ideleri de 

birbirleriyle ilişkilendirerek düşünme; ideleri şeylerden ayırıp benzer olan ideleri 

birleştirme ve soyut idelere ulaşma gücüne sahiptir. Berkeley zihnin her bir niteliği 

tek tek düşünebilmesi anlamında soyutlamayı reddetmemektedir. Bu zihnin bir 

etkinliği olarak kabul edilebilir bir şeydir. Ancak Berkeley’ye olası görünmeyen 
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soyut idelerin kendi başlarına, bir şekilde varolmalarıdır. Berkeley için her türden ide 

yalnızca algılayan bir zihinde varolabilir. Dolayısıyla zihnin dışında ister soyut, ister 

duyulanabilir olsun hiçbir idenin algılanmaksızın varolmaları mümkün değildir. Bu 

nedenle soyutlama sonucunda zihnin ulaşabildiği bu soyut idelerin kendi başlarına 

varlıkları kabul edilemez.  

Berkeley ideyi, öncelikle oldukça geniş bir biçimde tanımlar. Berkeley ideyi 

zihnin algıladığı her şey anlamında kullanır. Ancak ortaya çıkabilecek bir karışıklığı 

önlemek için ideye ilişkin belli ayrımları ortaya koyar. Bu ayrım duyu algısı ile 

imgelemin birbirlerinden ayrılması ile mümkündür. Duyu algısından gelen her türden 

veri “duyu ideleri” olarak; imgelem yoluyla edinilen ideler ise “imgelem ideleri” 

olarak anılırlar. Bu durumda, bu ayrım idelerin ne şekilde edinildiklerini gösterir. 

Berkeley, duyu idelerinin Tanrı tarafından duyular üzerinde oluşturulduklarını dile 

getirir. İmgelemin ideleri ise, bu duyu idelerinin zihnin hafızası aracılığıyla 

oluşturulan kopyalarıdır; ya da onlar yine hafıza aracılığıyla zihinde bulunan duyu 

ideleri üzerinden gerçekleştirilen, zihnin bölüme ve birleştirme gibi etkinlikleri 

sonucunda oluşturulurlar.  

İdelerin algılanmaları dışında, bir etkinliğe işaret eden herhangi bir nitelik 

yoktur. Onlar, şeylerin zihindeki imgeleri olmak bakımından, varolmak için onları 

algılayan bir zihne ihtiyaç duyarlar. Berkeley bilen ile bilinen arasında kesin bir 

ayrım yapmıştır. Bilgiye konu olan her şey ideler olarak anılırken; ideleri bilen şey 

ise zihindir.  

Algılayan, düşünen, irade gösteren zihin, etkin bir töz olmak bakımından 

idelerden ayrılır. Zihin maddi varlığı olmayan ve şeyleri algılamak suretiyle onlara 

varlık kazandıran bir tözdür. Duyulara konu olan her şey, bir şekilde bir zihin 

tarafından algılanmakla varolur.  

Berkeley benzer şekilde, duyulanabilir şeylerin, zihin dışında, yani 

algılanmaksızın, kendi başlarına varoldukları fikrini reddeder. Duyulanabilir şeyler 

algılanmak yoluyla ya da imgeleme konu olmaları bakımından, ancak zihinde 

varolabilirler. 
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Buradan hareketle Berkeley maddi töze ilişkin felsefe tarihinde öne sürülen 

tanım ve kabulleri de eleştirmiştir. Ona göre yalnızca algılama gücüne sahip olan 

zihinler birer töz olarak varolabilirler. Bu zihinlerin dışında herhangi bir maddi töze, 

Berkeley’nin kurduğu düşünce sisteminde ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Berkeley varolan her şeyin ya algılanan ideler, ya da bu ideleri algılayan 

zihinler olarak birbirlerinden ayrılabileceğini dile getirir. Ona göre bu iki varlık 

türünden başka bir varlıktan bahsetmek mümkün değildir. Dolayısıyla Berkeley için 

varolmak ya algılayan ya da algılanan olmak demektir: varolmak algılanmak ya da 

algılamaktır.  
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1. İDE VE GERÇEKLİK İLİŞKİSİNE FELSEFE 

TARİHİNDE BELLİ BAŞLI YAKLAŞIMLAR: 

 

 Her ne kadar Berkeley'den farklı bir tarih döneminde, farklı bir paradigmanın 

sonucu olarak ortaya çıkmış olsalar da, ide kavramının arkeolojisini Platon ve 

Aristoteles üzerinden gerçekleştirmenin yerinde olacağını düşünüyoruz. Özellikle 

Platon söz konusu olduğunda İdea kavramı, söz gelimi Locke’ta kazandığı her türden 

zihin içeriği olma anlamından çok, bilgiye kaynaklık eden bir yapı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Diğer yandan antik çağ filozoflarının bütün bir batı felsefesinin atası 

konumunda olduğu göz önünde bulundurulursa, yeniçağ düşünürlerinin taşıdığı 

düşünsel mirasın Platon ve Aristoteles’e geri götürülebileceğini söylemenin çok da 

yanlış olmayacağı kanaatindeyiz. Nitekim ide kavramı söz konusu olduğunda 

antikçağ ve yeniçağda kazandığı anlamlar arasındaki farklılık birbirinden bütünüyle 

farklı iki şeyin aynı isimle adlandırılmış olması durumundan çok, bu kavramın tarih 

içerisinde geçirdiği dönüşüm olarak yorumlamak uygun olacaktır. Bahsettiğimiz 

dönüşüm Platon ve Aristoteles'i müteakip ele aldığımız Descartes felsefesinde açıkça 

görülmektedir. Dolayısıyla Descartes felsefesinin ide kavramı açısından Berkeley'yi 

öncelediğini söylemek yanlış olmayacaktır.  

 

1.1. Platon’da İde Kavramı  

 

Platon felsefesinin temel direklerinden biri deneyimimize konu olan dünya ile 

akıl aracılığıyla kavradığımız dünya arasındaki ayrımdır. Bu ayrım uyarınca 

deneyimimize konu olan dünya yanılsamaların dünyasıdır. Çünkü duyularımız ile 

algıladığımız her şey, sürekli olarak değişen, dönüşen bir yapıdadır. Dolayısıyla 

duyulanabilir olanların sürekliliğinden ya da sabitliğinden bahsedemeyiz. 

Duyulamakta olduğumuz dünya, görünüşlerin yanıltıcı dünyasıdır. Bu dünyadan 

edinebileceğimiz, gerçek olanın ne olduğuna ilişkin bir takım ipuçlarından öteye 

geçemez.  
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Platon’a göre gerçek sürekli, kalıcı ve değişmez olmalıdır. Böyle bir kalıcılık 

ve değişmezliğin olduğu dünya, fizik dünyanın ötesinde yeralan, ancak bu fizik 

dünya ile arasında metheksis yüzünden bir bağ bulunan – ancak mekan ve zaman ile 

bir ilişkisi bulunmayan – bir başka dünyadır. Platon, bu dünyayı ideai (İdealar) 

dünyası olarak isimlendirir.1 Platon’a göre gerçek, tek bir şey değil, pek çok şeyden 

meydana gelir, bunlar da İdeaların kendileridir. Değişmez ve kalıcı olan da madde 

değil, formdur.2 

Duyulara konu olan fizik dünyada, her şeyin her an bir değişme içindedir; eğer 

bir şey sürekli bir değişme içinde ise o şeyin herhangi bir anda tam da olduğu şey 

olduğunu nasıl söyleyebiliyoruz? Duyulanan şeyler süreksizdirler, değişim 

içindedirler. Fakat bu duyulanan şeylerin akıl edilir İdeaları sürekli ve durağandırlar. 

Onlar hiçbir değişime tabi değildirler. Deneyimimize konu olan dünyaya sürekli bir 

değişim hakimken, akıl edilir İdealar dünyasında bunun tam tersi bir durum 

sözkonusudur: İdealar dünyasında her şey, her an, her ne ise odur.  

 

“Platon olsa şunu ileri sürerdi ki, bizim formlar dünyasını bilmemizi 

mümkün kılan şey, tam da o dünyanın Parmenidesçi bir dünya olması – yani 

öncesiz- sonrasız ve değişmez bir şekilde kendisi olması – olgusudur.”3 

 

Sözgelimi deneyimimizin konusu olan bireysel atlar sürekli bir değişim 

halindeyken, atın kendisi ve at İdeası değişmezdir. Bireysel atların herbiri birbirinden 

farklıyken; at teriminin anlamı sürekli olarak aynı kalır. Bu durumda esas gerçekliğe 

sahip olanın İdealar olduğu açıktır. Eğer duyu deneyi aracılığıyla şeylerin 

gerçekliğine ait bir fikir elde edilebiliyorsa, bunun temelinde işte bu gerçek 

nesnelerin varlığı yatmaktadır.4 Duyulanabilir şeylerin dünyasına ait olmayan İdealar 

																																																								
1 Bkz.: W.T. Jones, Klasik Düşünce, Batı Felsefesi Tarihi, Birinci Cilt, Çev. Hakkı Hünler, 
İstanbul, Paradigma Yayınları, 2006, s.: 185. 

2 Bkz.: Richard Popkin, Metafiziğin Kısa Tarihi, Metafiziğe Giriş, Der. ve Çev.: Ahmet Cevizci, 
İstanbul, Paradigma Yayınları, 2001, s.: 132. 

3 Jones, A.g.e., s.: 189. 

4 Bkz.: Popkin, Metafiziğin Kısa Tarihi, s.: 133. 
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zaman ve mekan bağlamında bilinmezler; bunlar, düşüncenin nesneleridirler. 

“Düşünmekte olduğumuz her zaman, hakkında düşünmekte olduğumuz şeyler 

formlardır.”5  

 

“Platon, (serap görmekten, hayal etmekten ya da algılamaktan farklı 

olarak) düşünmekte olduğumuz her zaman, hakkında düşünmekte olduğumuz 

şeyin betimlenen anlamda bir form olduğuna inanıyordu.”6 

 

Platon, doğruluk, adalet, güzellik gibi şeylerin, şu an içinde bulunduğumuz 

empirik dünyadan önce de varolmaları gerektiğini düşünür.  Bu kavramlar, örneğin 

adil eylemlerden ya da güzel olan kişilerden daha önce ve onların varlığından 

bağımsız olarak vardırlar.7 Kendinde güzel olanın, güzel kavramının ne olduğunun 

soruşturulması tek tek güzel olan insanların ya da şeylerin düşünülmesi değildir.  

Aynı şeyi örneğin iyi kavramı için de söylemek mümkündür. İyi kavramı bir 

bilgi objesi olarak düşünüldüğünde, tek tek bireylerin iyi olması hakkında değil de 

değişmez olan, kendinde iyi olan düşünülmektedir. Bu, sadece iyi ve güzel 

kavramları için değil, bilgimizin konusu olan her kavram için geçerlidir. “Bu, iyi için 

olduğu kadar, bir bilgi objesi olması gereken her şey için doğrudur.”8  

Bilginin kendisi olmaksızın düşünülemeyeceği, kalıcı, sürekli, değişmez, duyu 

algısının dünyasından ayrı bir başka dünyanın; düşünülür dünyanın varlığı Platon’a 

göre, zorunludur.9 Duyuların aksine, düşünce tek tek şeyler üzerinde değil, bu tek tek 

şeylerin her birinde ortak olan, genel olan üzerine yoğunlaşır. Esas ve sürekliliği olan 

şeyler bireysel olanlar değil, aynı türden şeylerin ortak olarak sahip olduklarıdır. 

																																																								
, Jones, A.g.e., s.: 186. 

6 Jones, A.g.e., s.: 187. 

7 Bkz.: Bryan Magee – Myles Burnyeat, Büyük Filozoflar, Platon’dan Wittgenstein’a Batı 
Felsefesi, Çev.: Ahmet Cevizci, İstanbul, Paradigma Yayınları, 2000, s.: 15. 

8 Eduard Zeller, Grek Felsefesi Tarihi, Çev.: Ahmet Aydoğan, İstanbul, İz Yayıncılık, 2001, s.: 177. 

9 Bkz.: Zeller, A.y. 
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“Aristoteles’ten bu yana kavram olarak adlandırdığımız bu müşterek niteliğe Platon 

idea adını verir.”10  

 

“Mümkün olan her şeyin ideası vardır. Sadece şeylerin değil, fakat 

niteliklerin ilişkilerin ve etkinliklerin de; sadece doğal şeylerin değil, fakat sanat 

eserlerinin de; sadece değerli şeylerin değil, kötü ve değersiz şeylerin de.”11  

 

Duyulanabilir şeylerin dünyası bu İdeaları herhangi bir şekilde etkileyemez, 

onları değiştiremez. Bu durumda onlar kendilerine ait ayrı bir dünyada 

varolmalıdırlar.  

 

“İdealar, bizim duyu deneyi yoluyla değil, fakat düşünce ve kavrayış 

yoluyla bildiğimiz kendi dünyalarında varolurlar. Gerçekten anladığımız zaman 

yapmakta olduğumuz şey bir form ya da ideayı kavramaktır.”12  

 

İdealar ezeli, ebedi, değişmez bir dünyada yeralırlar. Bu dünya ancak düşünce 

ile kavranabilecek bir dünyadır. Ruh bu İdeaları bir bedende dünyaya gelmeden önce 

görmüş ve bilgilerine sahip olmuştur. Dolayısıyla her türden bilgi ruhun önceden 

görmüş olduğu İdeaları hatırlamasından kaynaklanmaktadır. Duyulanabilir dünyada 

yeralan her şey, İdealar dünyasının çok belirgin olmayan, gölgeli suretlerinden 

ibarettir.13  

 

“Kavramla doğru kanı birbirinden farklı iki şey ise, o halde formların 

mutlak bir varlığı vardır, onlar duyularımızla algılayamadığımız, ancak 

zihnimizle düşünebileceğimiz şekillerdir(...) Şimdi kökence ayrı ve doğaca 

																																																								
10 Zeller, A.y. 

11 Zeller, A.y. 

12 Popkin, Metafiziğin Kısa Tarihi, s.: 133. 

13 Bkz.: Zeller, A.g.e., s.: 178. 
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benzemez olduklarından bunların iki farklı şey olduğunu olumlamak zorundayız: 

Çünkü birincisi, yani kavram bize öğretimle, öteki, yani kanı ise ikna ile meydana 

gelir; birincisi kendisinin hakiki bir açıklamasını daima verebilir, öteki hiçbir 

açıklama veremez; birincisi ikna ile sarsılmaz, oysaki öteki iknaya yenik düşer; 

kabul etmek zorundayız ki, doğru kanı tüm insanlarca paylaşılır, ama kavram 

yalnızca tanrılara ve pek az insan nasibolan bir şeydir.”14  

 

İdealar, ezeli- ebedi ve koşulsuzca bir varoluşu olan, durağan ve anlaşılabilir 

varlıklardır. Aralarındaki bu ortak özellikleri açıklamak, her birinin kaynağı olduğu 

düşünülen İyi İdeası ile mümkündür.15  

 

“Tabana ne kadar yakınsak, bilgimiz de o kadar koşulludur. Yukarıya 

doğru ne kadar yükselirsek, kendimizi koşullardan o kadar kurtarırız, ta ki 

sonunda başka her şeyin kendisine bağımlı olduğu ve kendisi başka hiçbir şeye 

bağımlı olmayan tek bir noktaya varıncaya dek – Platon’un görüşü bu olmuş gibi 

görünür(...) Bütünüyle kendinde bilinebilir olan bu en yüksek şey, başka birşeyin 

bilgisine ulaşmamız sayesinde daha anlamlı kılınamazdı. Koşulsuz olduğu için, 

onun hakkında bilinecek olan her şeyi bilirdik; onun hakkındaki bilgimi, nihayi, 

değişmez, eksiksiz, tam olurdu. Bilgi piramidinin bu en yüksek noktasını Platon 

“İyi Formu” diye adlandırdı.”16  

 

Platon, kendisi bilindiğinde başka herhangi bir şeyi kavranılır kılan şeyin “daha 

yüksek” olduğunu düşünür; kavranılan şey ise bu durumda “daha aşağı”dadır. Bu 

durumda tikel, aydınlatılması gereken olduğundan, fizik nesneler daha aşağıda olmak 

durumundadır. Böylelikle İdealar, soyut ve genel olmaları nedeniyle, tikel nesneleri 

aydınlatmakla “daha yüksek”tirler.17 

																																																								
14 Akt, Zeller, A.y. 

15 Bkz.: Popkin, A.g.e., s.: 134. 

16 Jones, A.g.e., s.: 198. 

17 Bkz.: Jones, A.g.e., s.: 194. 
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“Bilim ve gerçek ne kadar güzel olurlarsa olsunlar, şuna inan ki, iyi 

ideası onlardan ayrı, onların çok üstündedir. Görünen dünyada ışığın ve gözün 

güneşle yakınlığı olduğunu düşünmek doğru, ama onları güneş saymak yanlış 

olduğu gibi, kavranan dünyada da bilim ve gerçeği yakın saymak doğru, ama 

onları iyinin ta kendisi saymak yanlıştır. İyinin yeri elbette ikisinin de üstünde, 

çok yükseklerdedir.”18  

 

Platon bu zor anlaşılır kavramı açıklarken, onu bir benzetme yoluyla anlatmaya 

çalışmıştır. Platon İyi İdeası’nı, her şeyi aydınlatan bir güneşe benzetir.19 Burada 

Platon için üç nokta önemlidir: Öncelikle güneşin fizik nesneleri görünür kılması 

gibi, İyi İdeası da insan bilgisi için bir aydınlatıcı durumundadır. İyi İdeası, aynı 

güneş gibi bütün diğer İdeaları anlamlı kılar. İkinci olarak, nasıl ki güneş canlıları 

besliyorsa, İyi İdeası da bilgi sözkonusu olduğunda, benzer bir güce sahiptir. Son 

olarak da gözlerimiz ile güneş arasında bir yakınlık vardır. Aynı şekilde İyi İdeası ile 

akıl arasında da bir yakınlık vardır. Böylelikle İyi İdeası bizim için anlam kazanır.20 

 

“(...) iyinin doğurduğunu söylediğim varlık güneştir. İyi, onu kendine eş 

olarak yaratmıştır. Görünen dünyada, göz ve görünen nesneler için güneş neyse, 

kavranan dünyada da iyi, düşünce ve düşünülen şeyler için odur.  

(...) ruh için de şöyle düşün: Ruh, bakışlarını gerçeğin ve varlığın 

aydınlattığı bir nesneye çevirdiği zaman onu kavrar, bilir ve tam bir anlayışa 

varır. Ama, karanlıkla karışık doğan ve ölen geçici şeylere çevrildi mi, yarım 

yamalak, bulanık görür onları.  

(...) işte nesnelere gerçekliğini, kafaya da bilen gücünü veren iyi ideasıdır. 

Bilinen şeyler için de öyledir. Bilinme özelliğini iyiden alırlar.”21 

																																																								
18 Platon, Devlet, Çev.: S. Eyüboğlu, M. Ali Cimcoz, İstanbul, Remzi Yayınevi, 1985. 590a. 

19 Bkz.: Popkin, Metafiziğin Kısa Tarihi, s.: 134.  

20 Jones, Klasik Düşünce, Batı Felsefesi Tarihi, Birinci Cilt, s.: 202. 

21 Platon, Devlet, 508c.	
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Platon Devlet’te, gerçekliğin iki yönünü dile getirir. Bunlar duyuların, şeylerin 

dünyası ve akılsal olanın, İdeaların dünyası olarak isimlendirilir. Platon bu iki 

dünyayı bir çizgi ile birbirlerinden ayrılmış olarak tasvir eder. Çizginin iki yanında 

kalan bu dünyalar da kendi aralarında iki bölüme ayrılmışlardır. Her bir dünya için 

iki bilgi seviyesinden bahsedilir. Bunlar doxa ve episteme’dir. 

“Şimdi iki ayrı uzunlukta, ortasından kesilmiş bir çizgi düşün. Bu iki 

parçadan biri görülen dünya, öteki de kavranan dünya olsun. Parçalardan her 

irini aynı orantıyla yeniden ikiye böl. Nesnelerin aydınlık ve karanlık 

derecelerine göre görülen dünyada bir parça elde edeceksin: Yansılar parçası. 

Yansı dediğim şey, önce gölgeler, sonra suda, ya da parlak yüzeylerde görülen 

şekiller ve onlara benzer bütün daha başka görüntülerdir, anlıyor musun? 

Evet, anlıyorum. 

Şimdi bir tarafına yansı dediğim çizginin öbür yarısını al. Orada canlı 

varlıklar, bitkiler ve insanın yaptığı bütün nesneler bulunsun. 

Peki. 

Şuna da bir diyeceğin var mı? Görünen dünya sahte ve gerçek diye 

ikiye ayrılır. Bir şeyin yansısı, kopyası ondan ne kadar ayrıysa, sanıyla bilgi 

de birbirinden o kadar ayrıdır, değil mi? 

Evet. 

Şimdi kavranan dünyanın çizgisini nasıl keseceğiz, onu düşün. 

Nasıl? 

Şöyle: Böldüğümüz çizginin ilk parçasında ruh, deminki parçaya 

asıllarını koyduğumuz nesneleri birer yansı olarak ele aldığı için, 

araştırmalarına varsayımlardan gitmek zorunda kalır; ilkeye değil, sonuca 

götüren bir yola girer. İkinci parçada ruh, yansılara baş vurmadan 

varsayımdan ilkeye gider; araştırmalarını yalnız kavramlarla yapar.”22  

 

Daha sonra çizginin ikinci bölümünde yeralan kavramlar ele alınır. 

																																																								
22 Platon, Devlet, 510a. 
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“Şimdi kavramlar çizgisinin ikinci bölümüne gidelim. Burada aklın 

kendiliğinden dialektika gücüyle kavradığı şeyler vardır. Burada akıl, 

varsayımları birer ilke diye değil, sadece varsayım olarak, birer basamak, 

dayanak olarak alır. Bütün varsayımların üstündeki bütünün ilkesine yükselir. 

Bir ilkeye yükselince, onsan çıkan bütün sonuçlara dayanarak varacağı son 

yere varır. Bu arada görülen, duyulan hiçbir şeye baş vurmaz. Kavramdan 

kavrama geçerek, sonunda gene bir kavrama varır.”23 

 

Buradan hareketle her bir bölüme daha önce dile getirilen düşünüş 

biçimlerinden hangilerinin uygun düşeceği belirlenir.  

 

 “Şimdi bizim çizgi üzerinde yaptığımız dört bölüme, dört türlü düşünüş yolunu 

uygula. En yüksek bölüme ‘kavrayış’ diyelim, ikincisine ‘çıkarış’, üçüncüsüne ‘inanç’, 

dördüncüsüne de ‘sanı’. Sonra bunları aydınlık derecesine göre sıralayalım. Bunu yaparken 

de, bir şeyin gerçeğe ne kadar yakın olursa o kadar aydınlık olacağını unutmayalım. 

Anlıyorum, dedi, koyduğun sırayı da uygun buluyorum.”24 

 

Şeyler İdealardan pay alırlar (metheksein) ya da onlara katılırlar. Dünyanın 

gerçek ve kalıcı olarak kabul edilen yönleri de İdealardan pay alma durumuna 

bağlanır. Ancak, İdealar ile şeyler arasındaki bu pay almaya dayanan ilişki ne türden 

bir ilişkidir? Pay alma denildiğinde şeylerin İdealardan kendilerine ait olan dilimi 

almaları gibi bir durum akla gelmemelidir. Çünkü böyle bir paylaşma söz konusu 

olsaydı, tek tek her bir varolan ayrı bir İdeadan pay almak durumunda kalırdı, bu da 

sonsuz sayıda İdeanın varlığını gerektirmiş olurdu. Oysa buradaki durum, güneş ile 

güneşin ışığı sayesinde görünür olan nesneler arasındaki ilişki gibidir. “Şeyler sahip 

oldukları gerçeklik derecesini idealardan alırlar.”25 Şeyler idealardan pay alıp onlara 

																																																								
23 Platon, Devlet, 511b. 

24 Platon, Devlet, 511e.	
25 Popkin, Metafiziğin Kısa Tarihi, s.: 134. 
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katılırken; İdealar bundan hiç bir şekilde etkilenmez ve şeylerden ayrı varolmaya 

devam ederler.26  

Her bir İdea tektir, ondan pay alan şeylerin sayısı ise belirsizdir. Bir İdeanın 

başlangıcı ve sonu yoktur; bundan dolayı sabit ve değişmezdir. Duyulanan şeyler ise 

geçicidir, çünkü sürekli olarak bir değişim içindedirler. Duyulanabilir nesneler ile 

İdeaların varoluşça birbirlerinden bu denli farklı olup, yine de birbiriyle bir ilişki 

içinde olması Platon yorumcuları için oldukça önemli bir zorluktur.27  

Platon’a göre, insan her iki dünyanın üyesidir. İnsan, içinde yeraldığı bedeniyle 

fizik dünyaya aittir; cisimsel olmayan aklıyla da İdealar dünyasının bilgisine 

ulaşabilmeye yatkındır. Duyular aracılığıyla yalnızca fizik nesnelere ulaşılabilirken; 

akıl nesnesi İdea olan bilgiye elde edebilir. Bu da episteme’dir.28 Platon için bilim o 

halde, hakikate ilişkin bilgiyi içermelidir. Her bilimin nesnesi İdea olmak 

durumundadır. Öncesiz sonrasız ve değişmez İdealar dışında herhangi bir nesne 

mutlak bilime konu olamaz; İdealar dışında herhangi bir şey bilimsel bilginin nesnesi 

olma niteliğine sahip olamaz.29  

Duyular aracılığıyla edinilen empirik bir bilim yararlı olabilir. Ancak bu bir 

bilgi değildir; sadece gerçek nesnelerin gölgelerine ait olmak durumundadır. 

 

“Başka deyişle, böyle bir bilimin nesneleri hakikatten iki kere uzaktır, 

tıpkı mağaradaki gölgeleri doğuran ateşin, yeri geldiğinde gerçek dünyanın 

gerçek nesnelerini aydınlatan daha büyük güneşin yalnızca taklidi olması 

gibi.”30  

 

																																																								
26 Bkz.: Popkin, A.g.e., s.: 135. 

27 Bkz.: Zeller, Grek Felsefesi Tarihi, s.: 192. 

28 Bkz.: Popkin, Metafiziğin Kısa Tarihi, s.: 136-137. 

29 Bkz.: Jones, Klasik Düşünce, Batı Felsefesi Tarihi, Birinci Cilt, s.: 187. 

30 Jones, A.g.e., s.: 206. 
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Ancak Platon fizik nesneleri bütünüyle dışarıda bırakmaz. Bu nesneler, örneğin 

bir at İdeasını düşünürken kullanılan yardımcılardır. Bu durum bir matematikçinin 

üçgen hakkında düşünürken çizili bir üçgeni kullanmasına benzetilebilir. Bu yolla 

Platon bilim ile ilgilenen bir kişinin algıyı kullanabilmesinin önünü açar. Ancak bu 

şekilde bilgisine ulaşılan nesneler, algıladığı nesneler değildir. Başka bir deyişle, 

fizik nesneleri bütünüyle göz ardı etmek söz konusu değildir, ancak gerçek olanın 

bilgisine bu yolla ulaşılamaz. 

  

1.2.   Aristoteles’te İde Kavramı 

 

Platon, bilgisine akıl aracılığıyla ulaştığımız bir dünyanın ancak gerçek 

olabileceğini, duyu tecrübemize konu olan dünyanın ise yanılsamaların dünyası 

olduğunu öne sürmüştü. Aristoteles, fizik dünyadan ayrı böyle bir dünyayı kabul 

etmez. Ona göre gerçek dünya, duyu tecrübemize konu olan dünyadır.  

Platon için idealar, fizik dünyada yeralan şeylerin kendilerinden pay aldıkları 

varlıklardır. Aristoteles’e göre ise bunlar, ayrı bir dünyada değillerdir; fizik dünyanın 

içinde yeralırlar.31 Aristoteles için form, nesnenin içindedir. Örneğin at kavramını 

düşündüğümüzde, o duyulamamıza konu olan tikel attan ayrı bir yerde değildir.32 

Benzer biçimde, her tür duyulanabilir şeyden bağımsız bir beyaz ideasını da 

düşünmek mümkün değildir. 

 

“Aristoteles şimdi bu şekilde konuşmanın yalnızca hiçbir açıklama gücü 

olmayan, yararsız değil fakat aynı zamanda boş ve anlamsız bir konuşma olduğunu 

söyler. Beyaz deneyimimizde beyaz bir cismin rengi olduğu için, hiçbir şeye 

bağlanmamış saf beyazlığa atıfta bulunamayız. Aristoteles’in bu noktada Platon’la 

yolları ayrılır. Onların bizim konuşmamızla hiçbir ilgisi yoktur, der.”33  

																																																								
31 Bkz.: Jones, A.g.e., s.: 324.  

32 Bkz.: Bryan Magee- Martha Nussbaum, Büyük Filozoflar, Platon’dan Wittgenstein’a Batı 
Felsefesi, Çev.: Ahmet Cevizci, İstanbul, Paradigma Yayınları, 2000, s.: 39.  

33 Bryan Magee- Martha Nussbaum, A.g.e., s.: 30. 
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Aristoteles’in gerçek olarak belirlediği, duyulamamıza konu olan dünya, ancak 

oluşturucu unsurlarının ve bu unsurlar arasındaki ilişkilerin; bu unsurların nasıl iş 

gördüklerinin açıklanması yoluyla anlaşılabilir.34 Bütün fizik nesneler, 

değişmektedirler. Ne var ki felsefi bilgi söz konusu olduğunda bu nesneleri, 

değişiyor olmaları gerekçesiyle, bütünüyle dışarıda bırakmak mümkün değildir. 

Ancak Aristoteles’e göre, tikellerin bilgisi ya da tikeller arasındaki ilişkinin bilgisi 

yoktur. Ona göre, duyulara konu olan nesnelerin değişiminden hareketle, neyin 

değişmeden kaldığını ortaya çıkarmanın mümkündür ve bu nedenle de esas olarak bu 

değişim nesnesine bakmak gerekir.35  

Bu değişime bakıldığında, her türden nesnenin değişimi söz konusu olduğunda  

geçerli sayılabilecek dört nedenin varlığı ortaya çıkar. Bu dört neden değişen şey ile 

ilgili olarak sorulabilecek sorulara verilen cevaplara karşılık gelir. Bu sorular şu 

şekilde biçimlenir: Değişen nedir? (maddi neden) Değişen nesne neye doğru değişir? 

(formal neden) Ondaki bu değişime yol açan nedir? (fail neden) O hangi nedenden 

dolayı, neye doğru değişir? (ereksel neden)36  

Başlangıçta her nesneye ait, ondaki değişimi mümkün kılacak bir potansiyel 

vardır. Değişme de bu durumda, nesnede varolan potansiyelin aktüel hale geçmesi 

anlamına gelecektir. Başlangıçta her nesne değişime uğrama potansiyeline sahiptir. 

Madde belli bir forma sahipken, değişim ile bir başka forma sahip olur. Örneğin bir 

meşe palamudu, meşe ağacı haline geldiğinde bir değişme söz konusu olurken, form 

kalıcı ve sürekli olacaktır.  

 

“Ne madde ne de form varlığa gelmemişlerdir. Bunlarla yakın maddeyi 

ve yakın formu kastediyorum. Çünkü değişen her şey, bir şey tarafından bir 

şey olmaya doğru değişen bir şeydir. Değişmenin kendisi tarafından meydana 

																																																								
34 Bkz.: Popkin, Metafiziğe Giriş, s.: 142.  

35 Bkz.: Popkin, A.g.y.  

36 Bkz.: Popkin, Metafiziğin Kısa Tarihi, s.: 142. 
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getirildiği şey, yakın hareket ettiricidir. Değişen şey, maddedir. Maddenin, 

kendisi olmaya doğru değiştiği şey, formdur.”37 

 

 Her yerde rastlanabilecek bu tür değişmede herhangi bir dışsal müdahale 

zorunlu değildir. Nesne kendiliğinden doğal olarak değişir ve yeni bir forma sahip 

olur. Değişmekte olan şey, işaret edilebildiği ölçüde gözlemlenebilirdir.   

 

“Oluşun hedefine madde formunu kazandığında ulaşılmış olunduğundan, bir 

şeyin formu onun gerçekliğidir ve genelde form gerçeklik ya da gerçek olandır. Öte 

yandan bu niteliğiyle madde daha sonra olacağı fakat bunu olma gücüne sahip 

olması gereken henüz olmayan olması hasebiyle kuvve halindelik ya da kuvve 

halinde olandır. Şayet maddeyi formsuz düşünürsek, belirsiz olduğundan 

sınırlanmamış her türlü cevherin müşterek dayanağı denilen ilk maddeyi elde 

ederiz ki, salt kuvve halinde kaldıkça kendi başına asla varolmaz ve hiçbir zaman 

varolmamıştır.”38 

 

Nitelikler ancak kendilerine yüklendikleri şeyler ile birlikte varolabilirler. 

Diğer bir deyiş ile genel olan tözsel bir niteliğe sahip değildir. Böylece cevher 

(ousia) olarak kabul edilebilecek şeyler, tikellerdir.39 

Doğal nesneler kendilerine ait potansiyel dahilinde, kendi türüne özgü olan 

formu kazanma eğilimindedir. Doğadaki değişimler, her bir nesnenin kendi türüne ait 

olana, potansiyel olandan aktüel olana geçişleri olarak düşünülebilir.  

Değişme potansiyel olan varolduğu ve başka bir forma dönüşme olasılığı 

olduğu sürece devam eder. Başka bir forma dönüşmenin mümkün olmadığı anda 

değişme de sona erer. Şu halde, nesnelerin amacının bir değişmezlik ve hareketsizlik 

haline ulaşmak olduğu düşünülebilir.40 

																																																								
37 Aristoteles, Metafizik, Çev.: Ahmet Arslan, İstanbul, Sosyal Yayınlar, 1996, 1069b- 35.  

38 Zeller, Grek Felsefesi Tarihi, s.: 218. 

39 Bkz.: Zeller, A.g.e., s.: 217. 

40 Bkz.: Popkin, Metafiziğin Kısa Tarihi, s.: 145. 
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“Her türlü değişim bir değişmez olanı, her oluş oluş halinde olmayan bir şeyi 

ön gerektirir. Daha kesin söylemek gerekirse, doğası iki yanlıdır: bir şey olan ve 

üzerinde değişim meydana geldiği dayanak ve dayanağa iletimi bu değişimin 

temelini teşkil eden nitelikler.”41  

 

Aristoteles Metafizik VII. Kitap’ta ide ile töz arasındaki ilişki üzerinde durur.  

 

“Eğer idealar varsa ve eğer kendinde Hayvan, kendinde İnsan ve kendinde 

At da mevcutsa, ya ‘hayvan’ sayısal olarak tek ve aynı şeydir veya o her türden 

farklı bir şeydir.  (...) Ayrıca [ Platoncularla birlikte] insan türünü meydana 

getiren bütün öğelerin İdeaları olduğu kabul edilirse, İdealar bir şeye, töz başka 

bir şeye ait olmayacaktır; çünkü [sistemin içinde] bu ayrılma imkansızıdır. 

Dolayısıyla türlerin her birinde bulunan hayvan, kendinde Hayvan olacaktır.”42 

 

Herhangi bir renk soyutlanmış olarak, yani başka niteliklerden ayrı olarak 

düşünülebilir. Bu durum o rengin kendi başına mutlak bir varlığa sahip olduğu 

yanılgısının ortaya çıkmasına yol açar.43 İdeler, fizik dünyadan sadece düşüncede 

ayrılabilirler; olguda ayrılamazlar. 

Aristoteles için, tümel kavramların anlamı onların cevherlerin tikel 

niteliklerine karşılık gelmelerinde yatmaktadır. Böylelikle ideler, tikel şeylere ait 

ortak nitelikler anlamına gelirler. Onlar nesnelerden bağımsız bir biçimde 

varlıklarını sürdüren kavramlar değildirler.44 

Aristoteles’e göre, bireyin ve dolayısıyla da idenin tanımlanması mümkün 

değildir. Tanımın imkanının incelenmesinde Aristoteles bundan şu şekilde 

bahseder: 
																																																								
41 Zeller, Grek Felsefesi Tarihi, s.: 218. 

42 Aristoteles, Metafizik, 1039b-10. 

43 Bkz.: Jones, Klasik Düşünce Batı Felsefesi Tarihi, Birinci Cilt, s.: 324. 

44 Bkz.: Zeller, Grek Felsefesi Tarihi, s.: 218. 



	 18

 

“Bireysel duyusal tözlerin ne tanımı, ne de kanıtlaması vardır. Çünkü bu 

tözlerin, maddesi vardır; maddenin doğası ise olmak veya olmamak imkanıdır 

ve bundan dolayı duyusal tözler içinde bireysel olanların tümü, yokoluşa 

tabidir. O halde eğer kanıtlamanın konusu zorunlu olan ise ve eğer tanım 

sadece bilime aitse; öte yandan nasıl ki bazen bilgi, bazen bilgisizlik olan bir 

bilim olmadığı gibi (çünkü bu eğretilik, oturmamışlık durumu, sadece sanının 

özelliğidir), aynı şekilde olduğundan başka türlü olabilen şeyin kanıtlaması ve 

tanımı olması da mümkün değilse (çünkü olumsal olanı ele alan, sadece 

sanıdır), bireyel duyusal tözlerin ne tanımları, ne de kanıtlamaları olamayacağı 

açıktır. (...) herhangi bir ideayı tanımlamak da imkansızdır; çünkü idea 

varlığını savunanların söyledikleri gibi, bireyler sınıfına girer ve bağımsız bir 

varlığa sahiptir.”45 

 

Aristoteles’in, Platon için yalnızca gölgelerden ibaret olan görünüşlerin 

dünyasını soruşturmasının esas konusu olarak almıştır. Bu soruşturma dünyanın 

insanı nasıl etkilediği sorusuna doğru genişler. Bu yalnızca duyulamamızın konusu 

olan nesnelere ait fikirlerimizi değil, fakat aynı zamanda inanç ve değerlerimizi de 

kapsayan bir soruşturmadır. Aristoteles böylelikle, bir yandan duyu deneyimine, bir 

yandan da insana ilişkin inanç ve değerlere belli bir felsefi güvenilirlik 

yüklemektedir.46  

 

1.2. Descartes’ta İde Kavramı 

 

Descartes, yalnızca fiziki dünyanın özelliklerini değil, aynı zamanda bu 

dünyanın, gerçekliğin diğer öğeleriyle arasındaki ilişkiyi de açıklamayı 

hedeflemiştir. Hedefi doğrultusunda Descartes, bütün gerçekliğin iki ayrı tözden 

meydana geldiğini ortaya koyar. Birbirine indirgenemeyen bu iki töz, zihin ve 

																																																								
45 Aristoteles, Metafizik, 1040a-10. 

46 Bkz.: Magee, Büyük Filozoflar, Platon’dan Wittgenstein’a Batı Felsefesi, s.: 27. 
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maddedir. Varolan her şey bu iki tözün farklı biçimlerde bir araya gelmeleri 

sonucunda oluşur.47 Buradaki anlamı ile töz, varolmak için kendisinden başka hiçbir 

şeye ihtiyaç duymayan şeydir. 

Maddi töz evrende belli yasalara tabidir. Bu yasalar vasıtası ile bütün fiziki 

süreçlerin açıklanması mümkün olur. Evrenin her yerine yayılmış olan maddenin 

kendisine tabi olduğu yasalar, temelde basit mekanik yasalardır. 48 Bu modelde 

dünya, belli bir yer işgal eden büyük bir makine olarak düşünülür. Bu makinenin her 

bir parçasını açıklayabilecek sistem geometridir. Bu makine belli unsurlardan bir 

araya geldiğine göre, bu unsurların hareketleri de kendilerinden ayrı, etkin bir güç ile 

bağlantılıdır. Makinenin bütünü, Tanrı’nın koymuş olduğu yasalara göre hareket 

eder. Fiziki dünyadaki her bir hareketin nedeni, Tanrı’dır.  

Yer kaplayan her şey bir düzen halinde ve mekanik bir yapıdadır. Dolayısıyla 

yalnızca cansız nesnelerin değil, canlı varlıkların da hareketleri bu yolla 

açıklanabilir.49 Ancak bu mekanik dünyanın dışında kalan bir başka töz daha vardır. 

Mekanik yasalara tabi olmayan bu töz, düşünen, irade gösteren zihindir.  Yaratılmış 

her töz, onu her ne ise o yapan özsel niteliğe sahiptir. Maddenin özelliği yer işgal 

etme iken, zihnin özelliği bilinçli olma ya da düşünmedir. Descartes’a göre zihinsel 

töz ile, maddi töz arasında mutlak bir ayrım bulunmaktadır. Maddi tözün farklı 

biçimleri görünür olsa, bütün olarak düşünüldüğünde birdir. Zihinsel tözün ise en 

yüksek örneği Tanrı’dır ve bireysel zihinler olarak da kendini göstermektedir.  

İnsanın iki temel yetisi vardır. Bunlar anlama yetisi ve iradedir. Anlama yetisi, 

insanın bir şeyleri idrak etmesini sağlarken; irade şeylerin varolduklarını ve onlara 

ait olduğu düşünülen nitelikleri tasdik ya da inkar eder. Her iki yeti de insana Tanrı 

tarafından verilmiştir. Anlama yetisi, insan mümkün olan her şeyin idesine sahip 

olamayacağı için sonludur. Ancak irade için böyle bir sınırın varlığı söz konusu 

olamaz.  

																																																								
47 Bkz. Popkin, Metafiziğin Kısa Tarihi, s.: 163. 

48 Cevizci, On Yedinci Yüzyıl Felsefesi Tarihi, Bursa, Asa Kitabevi, 2001, s.: 93. 

49 Bkz.: Popkin, A.g.e., s.: 164. 
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Descartes’a göre bilginin güvenilirliği onun açık ve seçik olma özelliklerine 

sahip olup olmadığı ile ilişkilidir. Açıklık zihine dolayımsız olarak sunulan ve zihnin 

kolaylıkla bilincine varabildiği bir niteliğe işaret eder. Descartes’a göre insana 

yeterince güçlü bir biçimde etki eden şeyler açıktır. Açıklık ile ilgili olarak, diş ağrısı 

gibi canlı duyu deneyiminden veya düşünme gibi zihinsel faaliyetlerden hareketle 

örnekler verilir. “İnsan bütün bu örneklerde, ister duyu deneyimlerinde ya da ister 

zihinde olsun, bir şeyin ortaya çıktığını, orada olduğunu fark eder, daha doğrusu 

farketmeden yapamaz.”50 

Seçiklik ise tam ve dakik olan; başka her şeyden farklı ve yalnızca kendisinde 

açıkça varolan bir şeye işaret eder. Bir şey seçik olmaksızın yalnızca açık 

olabilirken; açık olmaksızın seçik olamaz. 51  Bir duyu deneyimi ya da bir düşünce 

kendisinin tam olarak bilincinde olduğumuz zaman açıktır. Doğasının ne olduğuna 

emin olunmadığı durumlarda ise seçik değildir. Descartes’ın verdiği diş ağrısı 

örneğinde insan, dişinin ağrıdığından emindir. Bu onun için açıktır. Ancak diş 

ağrısının kaynağının örneğin, beyin mi yoksa dişin kendisi mi olduğunu; yoksa bu 

ağrının her ikisinden de mi kaynaklandığını bilemez. Bu durumda diş ağrısının 

varlığı kesin olduğundan açıktır; fakat başka bir şeyle karıştırılma olasılığı 

olduğundan ve başka her şeyden ayrılacak biçimde tanımlanamadığından seçik 

değildir.52 

İnsan herhangi bir şey hakkında açık ve seçik bir bilgiye sahip olduğunda, bu 

şey hakkında yanılgıya düşmediğinden emin olabilir. Açık ve seçik olduğuna emin 

olmadığı durumlarda ise yargısını askıya alabilir. Açık ve seçik olmayan konularda 

verilen yargıların yanlış olması muhtemeldir. Bu durumda yanlışlığın sorumluluğu, 

insanları yanıltmayan ve açık ve seçik olanı doğru olarak kabul etmeye zorlayan 

Tanrı’da değil, fakat insanın kendisindedir. Açık ve seçik olanın sınırları dâhilinde 

																																																								
50 Cevizci, On Yedinci Yüzyıl Felsefesi Tarihi, s.: 131. 

51 Bkz: Descartes, Felsefenin İlkeleri, Çev. Mehmet Karasan, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1967, 
s.: 56.  

52 Bkz.: Cevizci, A.g.e., s.: 132. 
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kalındığında yanlışlığa düşülmez, ancak açık ve seçik olmayan doğru kabul 

edildiğinde yanlışlığa düşülebilir. 53 

Descartes’a göre fizik nesneler söz konusu olduğunda, onların açık ve seçik 

bilinebilecek yönleri, matematiksel özelliklerinden hareketle ulaşılabilecek olan 

düşüncelerdir. Herhangi bir cisme ilişkin, açık ve seçik olan düşünce, o cismin belli 

bir şekle ve hacme sahip olmasından kaynaklanır. Dış dünyaya ait şeylerin yalnızca 

matematiksel özellikleri ile ilgili düşüncelere sahip olabiliriz; ancak bu bilgi şeylerin 

gerçekten varolup olmadıklarına ilişkin bir fikri bize sağlamaz. Descartes’ta göre 

 

“Uslamlamalarla ortaya çıkabilecek kimi başka apaçık doğruların, 

algıdan kaynaklanmadıkları halde anlığımızda bulunmalarını ‘doğuştan 

düşünceler (bilgiler)’olarak niteliyor. Her anlık ortak olan bu doğuştan 

düşünceleri taşır. Bilgi, bunlardan, tıpkı matematikte yapıldığı gibi, 

tümdengelimsel çıkarımlarla üretilir: Doğuştan düşünceler ilk başta 

(çocuklukta) anlıkta belirgin değildir. Çocuk çevresini algıladıkça bunlar 

belirginleşir; bilinçli duruma dönüşürler.”54 

 

O halde Descartes’a göre insan, bir takım doğuştan idelerle dünyaya gelir. Algı 

bu idelerin ortaya çıkıçında tek başına yeterli olamaz. Akıl bu ideleri kullanmada 

zaman içinde gelişir, deneyim kazanır.   

 

“Ancak usun, doğuştan bilgiler yoluyla yoğurduğu algı bilgiye 

götürebilir. Bu da ancak tikel nesnelerin bilgisidir. Kalıcı, genel bilgi, anlıkta 

doğuştan bilgilerden çıkarsanır.”55 

 

																																																								
53 Bkz: Descartes, Metafizik Düşünceler, Çev. Mehmet Karasan, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 
1998, s.: 172. 

54 Arda Denkel, Bilginin Temelleri, İstanbul, Doruk Yayınevi, 2003, s.: 20. 

55 Denkel, A.y.	
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Dış dünya ile ilgili olarak insanın sahip olduğu ideleri, onlar varolmasalar bile 

Tanrı’nın yaratmış olması ihtimali de mantıklı görünmemektedir. Çünkü Descartes’a 

göre Tanrı’nın, insanları aldatma ihtimali yoktur. Şu halde geriye yalnızca cisimlerin, 

duyulara konu oldukları biçimde varoldukları ihtimali kalmaktadır. İnsan zihnindeki 

dış dünyanın ve cisimler ile ilgili olan idelerin nedeni, bizzat bu dünyanın 

kendisidir.56  

Descartes’ın, şeylerin ne’liğine ilişkin düşüncelerinin önemli bir ayağını, 

şeylere nitelikleri üzerinde yapmış olduğu, birincil ve ikincil nitelikler ayrımı 

oluşturmaktadır. Ona göre, şeylerde bulunduğu düşünülen bazı nitelikler, aslında o 

şeylerin kendisinde bulunmamaktadır. Ses, tat, koku, renk vs. gibi özellikler 

nesnelerin ikincil nitelikleridir. İkincil nitelikler, duyuların durumuna bağlı olarak 

değişmekte olan, öznel niteliklerdir. Bu nitelikler yalnızca zihne ait duyumlardır ve 

onların, şeylerin kendilerine ait olduklarını söylemek mümkün değildir. Bu nitelikler 

duyularımızla ilişkilidir ve duyularla birlikte onların da değiştikleri kolaylıkla 

gözlenebilir. Öznel olan bu niteliklerden hareketle açık seçik bir bilgiye 

ulaşılamayacağı açıktır. Dolayısıyla bu duyusal niteliklerin bilimsel araştırmalara 

konu olmaları mümkün değildir.   

Duyuların değişmeden kaldığı bir durumu düşünecek olursak, nesnede yine de 

değişme meydana geliyorsa, bu nesnenin kendisine ait bir durumdur. Ancak 

Descartes’a göre, nesnede nasıl bir değişimin meydana geldiğini bilmek mümkün 

değildir. Bu değişim nesnenin gerçek nitelikleri olarak adlandırabileceğimiz bir 

başka nitelik türüne ait olmak durumundadır. 

Birincil nitelikler olarak adlandırılan bu nitelikler, duyulara bağlı olmayıp, 

onlardaki herhangi bir değişimden etkilenmemektedirler. Birincil nitelikler bir 

nesneye ait olup, ondan ayrı düşünülemeyen niteliklerken; ikincil nitelikler bu 

nesnenin duyular üzreinde yarattığı etkiden ibarettir. Maddi nesnelere ait bu 

duyumlar, birincil niteliklerin, duyular üzerinde yarattıkları etki sonucunda oluşurlar.  

Descartes’ın ortaya koyduğu birincil nitelikler tanımı Locke gibi düşünürlerin 

birincil ve ikincil nitelikler tanımlarıyla neredeyse aynıdır. Birincil nitelikler bir 

																																																								
56 Bkz.: Cevizci, A.g.e.,  s.: 135.  
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maddi nesneyi, maddi olarak tanımlamak için gereken niteliklerdir. Yalnızca 

duyulara ait olan özellikler olarak kabul edilen renk, ses, koku gibi ikincil nitelikler, 

örneğin yer kaplamanın bir biçimi ya da tarzı değildirler. Bu nedenle birincil 

nitelikler ile ikincil nitelikler arasında temel bir ayrım vardır.57  

Descartes, fizik dünyanın insan bilgisine konu olan yönünün yalnızca  

cisimlerin matematiksel özellikleri veya şekil, hareket vs. gibi birincil nitelikleri 

olduğunu dile getirir. Bu durumda duyulara konu olan ses, renk, tat vs. gibi 

özelliklerin doğruluğuından emin olmak mümkün değildir. Çünkü bu nitelikler insan 

için açık ve seçik olan bir bilgi sağlamaz. Dış dünyaya ilişkin bilimsel bilgi, hareket, 

yer kaplama, hareket vb. nitelikleri ele alan matematiksel fizik üzerinden 

edinilebilir.58 

 

 

 

2. BERKELEY FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ 

VE BUNLARIN KÖKENLERİ: LOCKE 

 

Berkeley felsefesinin omurgasını oluşturan kavramlar örgüsünün büyük 

çoğunlukla Locke felsefesi ile karşılıklı ilişki içinde olduğu söylenebilir. Özellikle 

felsefelerinin ortaya çıkmasında rol oynayan sorunlar her iki filozofta da benzerlik 

göstermektedir. Locke felsefesi bir taraftan Descartes felsefesin kapsamlı bir 

eleştirisini verirken bir taraftan da İngiliz Empirisist yaklaşımının kurucu 

örneklerinden biri olması bakımından Berkeley felsefesini öncelemektedir. Bu 

yüzden Berkeley'nin getirdiği açılımın bütünlüklü bir resmini vermek için 

felsefesinin temel kavramlarının önce Locke felsefesindeki konumlarını ele almanın, 

uygun bir yol olacağı kanaatindeyiz.  

																																																								
57 Bkz.: Cevizci, A.g.e., s.: 137. 

58 Bkz.: Cevizci, A.y. 
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2.1. Locke’un Descartes Felsefesine Getirdiği Eleştiriler 

 

 Locke felsefesinin merkezinde olan kaygı, Descartes'ta olduğu gibi yalnızca 

bütün bilgimizi kendisi üzerine inşa edebileceğimiz bir temel bulmak değil, fakat 

bundan başka bilginin sınırlarını ve ediniliş biçimini ve dolayısıyla da insan aklının 

ne’liğini ortaya koyma uğraşıdır. 

Locke, tüm insanların üzerinde uzlaşıma vardıkları söylenen ve dolayısıyla 

doğuştan sahip olduğu düşünülen bir ide kavramına karşı çıkar. Descartes, felsefesini 

temellendirirken iki nokta üzerinde durur. Öncelikle apaçık olan doğruların 

tecrübeden değil, deneyden geldiğini savunur.  

 

“Doğal olarak Locke, usçuluğu ve özellikle doğuştan bilgiler öğretisini 

yadsır, ancak Descartes’ın algı ve anlık kuramını hemen hemen olduğu gibi 

benimser. Algı konusunda karşılaştığı en büyük sorun Descartesçı bir algı 

kuramının usçuluk dışında, kuşkuculuğa karşı nasıl savunulabileceğidir. 

Locke bunu kuşkucu uslamlamayı sınırlayarak yapar. (...) ortaya koymaya 

çalıştığı, Descartes’tan 18. yy’a sarkan dış dünya özdekciliğinin deneycilikle 

çeliştiğidir.”59  

 

Locke’un, Descartes’ın ide anlayışına ilişkin getirmiş olduğu eleştiriler, 

kendisinin ide kavramına ilişkin yaklaşımını şekillendirir ve doğuştan ideler 

öğretisinin reddi felsefesinde geniş yer tutar.  

 

 

 

 

																																																								
59 Arda Denkel, Bilginin Temelleri, s.: 22. 
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2.2. Locke’ta İde Kavramı 

 

Empirisist felsefenin en önemli temsilcilerinden biri olan John Locke, her tür 

bilginin kaynağının deneysel tecrübe olduğu görüşündedir. Felsefesinin merkezinde 

bulunan ide kavramını da empirisist anlayışı ile uyumlu olacak şekilde, düşünülen ya 

da algılanan her türden zihin içeriği anlamında kullanır.  

 

“Zihnin kendisinde algıladığı ya da algının, düşüncenin ya da anlığın 

dolaysız nesnesi olan her şeye ide diyorum; zihnimizde herhangi bir ide üretme 

gücünü de, gücün bulunduğu nesnenin niteliği diyorum.”60 

 

İde, düşünme faaliyeti sırasında, zihnin konusu veya nesnesi olan her şeydir. 

Bu bağlamda yalnızca duyulara konu olan şeyler değil, her türden duygu durumu vs. 

de ide olarak anılır. Diğer bir deyiş ile Locke, zihinde mevcut olan her şeyi, “ide” 

kavramı altında toplamıştır.61 

Locke’a göre ideler, doğuştan gelmezler. “bellekte doğuştan ideler yoktur.”62 

Ruh doğduğunda üzerinde hiçbir şey yazılı olmayan, bütünüyle boş bir levha gibidir 

(tamquam tabula rasa). Doğuştan getirmiş olduğu hiç bir şey yoktur. Bilginin tüm 

malzemesi tecrübe ile birlikte gelir. Bilginin temelinde bulunan idelerin kaynağı 

tecrübedir. 

 

“Tecrübe aracılığı ile edinilen idelerin, iki anlamı vardır: bunlardan ilki, 

duyular aracılığıyla edinilen dışsal algı ya da duyu; diğeri ise fizik durumların 

içsel algısına işaret eden refleksiyondur.”63  

																																																								
60 John Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, Çev.: Vehbi Hacıkadiroğlu, İstanbul, Kabalcı 
Yayınevi, 1996, 2. Kitap, 8. Bölüm, 8. Madde.  

61 Bkz.: Magee, Büyük Filozoflar, Platon’dan Wittgenstein’a Batı Felsefesi, s.: 121. 

62 Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, 1. Kitap, 4. Bölüm, 21. Madde. 

63 Julian Marias, History of Philosophy, New York, Dover Publications, Inc., 1966, s.: 255. 
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Locke, fizik alanı aşan, görünüşün ardındakine ilişkin metafizik bir bilginin 

mümkün olmadığını düşünür. Ona göre böyle bir bilgi gerekli de değildir.  

 

“Locke’un programının sadece felsefeye, felsefi düşünceye ampirik 

bilgiye özgü yöntem ve ölçütleri uygulamakla kalmayıp, deneyime dayalı 

bilginin insan varlıkları için mümkün olan yegane bilgi türü olduğunu 

göstermekten oluştuğu söylenebilir.”64 

 

İnsan bilgisi fenomenlerle sınırlıdır. İnsanın fenomenleri bilmesinde, sahip 

olduğu sınırlı yeti akıldır. Locke için akıl, doğuştan pratik ya da teorik ilkelere sahip 

değildir.  

“Bu akıl, evrenin akılsallığına katılan, değerleri keşfeden, değer yaratan, 

amaçları tartışan, en azından birtakım pratik ilkelerle teçhiz olunmuş bir akıl 

olamaz.” 65 O, yalnızca insana Tanrı tarafından verilen bilme yetisidir. 

İnsan için doğuştan idelerin olmamasının birtakım sonuçları ortaya çıkar. 

Sözgelimi doğuştan oldukları için ilahi bir kökene sahip oldukları düşünülen ideler, 

bu durumda, felsefi sorgulama için zorunlu görülen bir incelemeye tabi tutulmaksızın 

kabul göremezler. Benzer şekilde Locke, doğuştan idelerin, kutsal yönlerinden ötürü 

metafizik için aksiyomatik bir özellik taşıdığını savunan Skolastiklerin görüşlerinin 

de eleştirilmeleri gerektiğini düşünür. Locke’un, deneyimin bir kenara bırakılıp 

yalnızca doğuştan idelerle açıklanabileceği düşünülen metafizik sistemlerin 

karşısında olduğu söylenebilir.66 

Locke’a göre, doğuştan olduğu düşünülen ideler ya da ilkeler, spekülatif ve 

pratik olmak üzere ikiye ayrılır.  

 

																																																								
64 Cevizci, A.g.e., s.: 274. 

65 Cevizci, A.g.e., s.: 265. 

66 Bkz.: Cevizci, A.g.e., s.: 277. 
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“İnsan ruhlarının ilk varlıklarında edindikleri ve kendi doğalarına bağlı 

bir yeti için olduğu gibi zorunlu ve gerçek olarak kendileriyle birlikte dünyaya 

getirdikleri değişmez izlenimlerin bulunması gerektiği düşünülür.” 67 

 

Spekülatif ilkeler, mantığın temel aksiyomları olarak kabul edilen, bir şey ne 

ise odur, bir şeyin aynı anda hem varolması hem de olmaması mümkün olamaz, 

türünden önermelerdir. Pratik ilkeler ise, insanların adil davranmaları gibi, ahlaki 

türden ilkelerdir. Locke bu ilkelerin hiç birinin doğuştan olamayacağını savunur.  

Locke, bu ilkelerin doğuştan geldiğini savunanların argümanlarını eleştirerek, 

onların haksızlıklarını ortaya koymaya çalışır. 

 

“Ahlak kuralları bir kanıt gerektirir, demek ki doğuştan değiller. Beni 

doğuştan kılgısal ilkelerden şüpheye düşüren sebeplerden bir başkası da, bir 

kimsenin haklı olarak sebebini sormayacağı bir ahlak kuralının 

önerilemeyeceğini düşünmemdir; oysa bu ilkeler, her doğuştan ilkenin olması 

gerektiği gibi, doğruluğunu belirtecek bir kanıt ya da kabul edilmek için bir 

sebep gerektirmeyecek biçimde apaçık olsalardı, böyle bir sebep sorma gülünç 

ve saçma olurdu.”68  

 

Örneğin, spekülatif ilkelerin doğuştan olduğunu gösterdiği düşünülen ilk 

argüman olan, evrensel ittifak kanıtı üzerinde durur. Bu kanıta göre bir ilke üzerinde 

herkes tarafından varılan bir uzlaşma söz konusu ise, bu ilke doğuştan olmak 

durumundadır. Locke’a göre bu kanıt için iki yönlü bir itiraz dile getirilebilir. 

Öncelikle, bir şeyin herkes tarafından doğru kabul edilmesi, onun gerçekten de doğru 

olduğunu mantıksal olarak kanıtlayamaz. İlkece herkesin yanılıyor olması 

mümkündür. Herkesin bir şeye inanıyor oluşu, o şeyin bilindiğini göstermek için 

yeterli değildir. Ve eğer doğru olarak bilindiği kabul edilemiyorsa, bu bilginin 

doğuştan geldiğini söylemek imkansızdır. Locke,  

																																																								
67 Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, 1.. Kitap, 2. Bölüm, 2. Madde. 

68 Locke, A.g.e., 1. Kitap, 3. Bölüm, 4. ve 6. Maddeler.  
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“Bir şeyin herkes tarafından tasdik edilmesi veya bilinmesi durumunda 

bile, buradan sözkonusu evrensel bilginin doğuştan olduğu sonucunun 

mantıksal olarak hiçbir şekilde çıkmayacağını söyler. Ve en sonunda da, 

doğuştancıların argümanının kendisine dayandığı öncülün, herkes tarafından 

tasdik edilen ilkeler bulunduğu öncülünün yanlış olduğunu öne sürer.”69 

  

Locke, bir kimsenin sahip olduğu inanç ya da düşüncenin bilinçli olmak 

durumunda olduğunu savunur. Bilinçsiz inanç, aynı zamanda çelişik olacaktır. Bu 

durumda bilinç söz konusu olmadan sahip olunan ide ya da ilkelerden, başka bir 

deyişle doğuştan sahip olunan idelerden bahsetmek mümkün değildir.  

Locke’un karşı çıktığı bir başka görüş ise, bir takım idelere doğuştan sahip 

olunduğunu savunan anlayışa benzemekte, fakat bir yönüyle bu anlayıştan 

ayrılmaktadır. Bu anlayışa göre doğuştan gelen idelerin bilgisi ya da ilkelerin 

kendileri değil; fakat bu idelere, ilkelere sahip olmayı sağlayan ya da bunu 

kolaylaştıran bir yetenek ya da kapasitenin varolduğu anlayışıdır. Buna göre, bu 

idelere ulaştıran şey doğuştan gelen bir yetenek, eğilim ya da kapasitedir. Locke bu 

görüşe de öğrenme ile doğuştan olma arasındaki farktan hareketle itiraz eder. Ona 

göre bu anlayış öğrenme ile doğuştan olma arasındaki ayrımı ortadan kaldırmaktadır. 

Bu durumda insana ait tüm bilgiler doğuştan olmak durumundadır ki, böyle bir şeyi 

kabul etmek mümkün olamaz.70  

Locke, sonrasında çok daha yoğun bir biçimde ahlaki ilkelerin doğuştan 

geldiğini savunan görüşü eleştirir. İnsan zihninde doğuştan ahlaki ilkelerin 

bulunduğunu savunanlar, bu görüşlerini yine evrensel ittifak argümanıyla kanıtlama 

eğilimindedirler. Ancak Locke’a göre, ahlaki ilkeler üzerinde böyle bir ittifakın 

varolması ihtimali, teorik ilkelerden bile daha azdır. 

Locke’a göre, ahlaki ilkelerin herkes tarafından onaylanmadığının, bu ilkelere 

bütün insanların bağlanmadığının ve tek bir ahlak kuralının bile herkes tarafından 

																																																								
69 Cevizci, On Yedinci Yüzyıl Felsefesi Tarihi, s.: 278. 

70 Bkz. Cevizci, A.g.e., s.: 279. 
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kabul edilmiş olmadığının son derece açık olduğu ortadadır. Locke, insanların 

özellikle ahlaka ilişkin ilkeler üzerinde, fikir birliği içinde olmak bir yana, sürekli bir 

tartışma yaşadıklarını düşünür.  

 

“Hiç bir ahlak kuralı yoktur ki, bir insana emredildiğinde, o kişi haklı 

olarak bir neden soramasın. Eğer ahlak kuralları doğuştan olsaydı ve doğuştan 

olan her prensip gibi kendiliğinden apaçık olup, gerçekliğin anlaşılması için bir 

kanıta ihtiyaç duymasaydı, bu sorunun sorulması gülünç ve anlamsız olurdu.”71  

 

Ahlaki ilkelerin doğuştan olmaları durumunda, insanların her bir ilkeyi kabul 

etmeleri ve onlara bütünüyle bağlı kalmaları gerekirdi.  

Locke idelerin doğuştan gelmediğini kanıtladıktan sonra, idelerin kaynağı ve 

ne’liği üzerinde durur. Locke’a göre ide, zihnin düşünme faaliyeti sırasında 

kullandığı malzeme, varlıkların işaretleri ya da temsilleridir. Bu durumda, zihin bir 

şey hakkında düşündüğünde ya da bir şeyi algıladığında; algılanan ya da düşünülen 

şey fizik nesne değil, fakat onun zihindeki temsili olan idedir. İdelerin varlıkları bir 

ispata ihtiyaç duymayacak kadar açıktır. İdeler her türden bilginin temel malzemesini 

ve kaynağını oluştururlar. Ancak duyular bize bilgi verse de, onların verdiği bilgi 

sınırlıdır. Ve dünya hakkındaki tüm düşüncelerimiz duyu yoluyla kazanmış 

olduğumuz kavramlarla sınırlanmış olduğu için, dünya üzerine olan 

spekülasyonlarımız da sınırlanmıştır.72  

Hiç bir şekilde insan yaratmasının konusu olmayan ideler, farklı şekillerde bir 

araya gelerek, zihnin entellektüel malzemesini oluştururlar. Dış dünya ile ilgili her 

türden bilgiye ideler aracılığıyla ulaşıldığı tezi, Locke’un bilgi teorisi için temeldir. 

 

“İdeler düşüncenin nesneleridir. Herkes düşündüğünün ve düşündüğü 

sırada zihninin uğraştığı şeyin ideler olduğunun bilincinde olduğuna göre, 

																																																								
71 Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, 1. Kitap, 2. Bölüm, 4. Madde 

72 Bkz.: Magee, Büyük Filozoflar, Platon’dan Wittgenstein’a Batı Felsefesi, s.: 121. 
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insanların zihinlerinde ‘aklık’, ‘düşünme’, ‘devim’, ‘adam’, ‘fil’, ‘ordu’, 

‘karanlık’ sözcükleriyle başka sözcüklerin anlattığı türden idelerin bulunduğu 

kuşkusuzdur.”73 

 

 Düşünme ise, idenin zihinsel bir deneyim anlamını taşıdığını gösterir.74 Bu 

durumda Locke felsefesi bağlamında idenin, ne türden olursa olsun, zihinsel içerik 

anlamına geldiği söylenebilir. 

Bilgiye konu olan idelerin kaynağı deneyimdir. İdeler, dış dünyaya ait fizik 

nesnelerin duyular yoluyla bir şekilde algılanmasından sonra, zihnin gerçekleştirdiği 

faaliyetlerin idraki sonucunda edinilir. 

 

“Duyularımız önce duyulur tikel nesnelere yönelirler ve bu nesnelerin, 

kendilerini etkilemesinin değişik yollarına göre, zihne onların birçok seçik 

algılarını iletirler. Böylece bizdeki sarı, ak, sıcak, soğuk, sert, acı, tatlı 

ideleriyle, duyulur nitelikler dediğimiz bütün öteki niteliklerin idelerini 

ediniriz...” 75 

 

 Locke, deneyimi duyum, dış duyum ve düşünüm; refleksiyon veya iç duyum 

olarak ikiye ayırır. Duyu, beş duyudan herhangi biri ya da birden fazlasının kullanımı 

yoluyla gerçekleşen algıdır. Dış dünyaya ait her türden nesne, idelere duyular 

aracılığıyla neden olurlar.  

Duyular, duyulanabilir niteliklere sahip nesnelerden çeşitli biçimlerde aldıkları 

etkileri zihne aktarır. Bu şekilde, duyusal nesnelerin idelerine sahip olmak mümkün 

olur. Bu idelere zihin bir kez sahip olduktan sonra, onlar üzerinden iş görmeye, bu 

																																																								
73 Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, 2. Kitap, 1. Bölüm, 1. Madde. 

74 Bkz.: Locke, A.g.e., 2. Kitap, 1. Bölüm, 4. Madde. 

75 Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, 2. Kitap, 1. Bölüm, 3. Madde. 
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ideleri bilinçli olarak ele almaya başlar. Zihnin bu etkinliği, düşünüm ya da iç duyum 

olarak adlandırılır. “bütün idelerimiz bu iki kaynaktan birinden gelir.”76  

Düşünme, duyum olmaksızın gerçekleşemez. Duyulanabilir şeylerden 

hareketle, zihnin bir etkinliği sonucu ulaşılan düşünüm ideleri, duyum ile ulaşılması 

mümkün olmayacak yeni bir ide türü sağlarlar. Fizik nesnelerin, duyum idelerine 

neden olamamaları gibi, bu idelerin de düşünme idelerine neden olmaları mümkün 

değildir. 

 

2.2.1. Basit ve Bileşik İdeler 

 

Locke iki tür idenin varlığından bahseder, bunlar basit ve bileşik idelerdir. 

Basit ideler bütünüyle doğrudan tek bir duyu ya da birden çok duyu ile edinilen ya da 

yalnızca refleksiyon sonucunda sahip olunan veya hem duyu hem de refleksiyonla 

elde edilen idelerdir. Bileşik ideler ise, zihnin bir etkinliği sonucu edinilen, basit 

idelerin ayrılması ya da birleştirilmesiyle oluşan idelerdir.77  

Basit ideler, tüm diğer ideler gibi duyum ya da düşünme yoluyla kazanılırlar. 

Ancak onların en temel özelliği başka idelerden meydana gelmemeleridir; bu ideler 

başka idelere ayrıştırılamazlar.78 Bu ideler yalnızca zihin tarafından meydana 

getirilemez ya da yokedilemezler. Bu nedenle insan örneğin, daha önce tatmamış 

olduğu bir tadın idesine sahip olamaz. Locke’a göre, bu idelerle daha önce 

tanışılmaması durumunda, onlarla ilgili bir bilgiye sahip olmak da mümkün değildir. 

Bu nedenle basit ideler epistemolojik anlamda primitiftirler.79   

Basit ideler bilginin temel malzemesini oluştururlar ve dört başlık altında 

incelenebilirler. “Bunlardan kimileri zihnimize ancak tek duyumla gelir.” 80 (renkle, 

																																																								
76 Locke, A.g.e., 2. Kitap, 1. Bölüm, 5. Madde. 

77 Bkz.: Marias, History of Philodophy, s.: 255. 

78 Bkz.: Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, 2. Kitap, 3. Bölüm, 1. Madde. 

79 Bkz.: Locke, A.g.e., 2. Kitap, 3. Bölüm, 2. Madde. 

80 Locke, A.g.e., 2. Kitap, 3. Bölüm, 1. Madde. 
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sesle, aydınlık, karanlıkla vs. ilgili ideler); “Zihne birden çok duyum yoluyla girenler 

de vardır.”81 (yer kaplama, şekil, hareket vs. ideleri); bunların dışında tek bir 

düşünme ya da iç duyumla kazanılan ideler de bulunur. “Algı idesini ve istek idesini 

düşünümden ediniriz. Zihnin, en sık incelenen ve isteyen herkesin kendinde 

bulabileceği kadar sık ortaya çıkan iki büyük ve önemli eylemi şunlardır: Algılama 

ya da Düşünme ve İstenç ya da İsteme.”82 (algı, düşünme, yani anlama yetisi ve 

isteme, yani irade yoluyla kazanılan ideler) Ve son olarak da hem duyum hem de 

düşünme yoluyla edinilen ideler vardır. “Duyum ve düşünümün bütün yollarıyla 

zihne ulaşan haz ya da hoşlanma, ya da acı ve sıkıntı, güç, varoluş, birlik gibi başka 

yalın ideler de vardır.”83  

Bileşik idelere sahip olma, ancak basit idelerin edinilmiş olması ile 

mümkündür. Bileşik idelere, zihnin işleyişi sonucunda ve basit idelerin sağladığı 

malzeme aracılığıyla ulaşılır. Bu durumda basit idelerin elde edilmesi söz konusu 

olduğunda bütünüyle edilgin olan zihin, bileşik ideler söz konusu olduğunda etkin rol 

oynamaktadır. Bileşik ideler edinilirken ortaya çıkan bu etkin olma durumu, zihnin 

üç ayrı faaliyetiyle kendini gösterir. Bu faaliyetlerden biri, zihnin aynı türden ideleri 

birleştirmesi sonucunda bileşik idelere ulaşmasıdır.84 Karşılaştırmada zihin, iki ideyi 

yanyana düşünür ve onları zaman, mekan, derece gibi farklı özellikleri göz önünde 

bulundurarak kıyaslar. Zihnin üçüncü işlevi ise soyutlamadır. Soyutlama, zihnin bir 

ideyi birlikte varolduğu ve gerçekte ayrılmalarının mümkün olmadığı diğer idelerden 

ayırarak ve başka varlıklara ait benzer ideleri de göz önünde bulundurarak genel bir 

ideye ulaşmasıdır. 

 

 

 

																																																								
81 Locke, A.y. 

82 Locke, A.g.e., 2. Kitap, 6. Bölüm, 2. Madde. 

83 Locke, A.g.e., 2. Kitap, 7. Bölüm, 1. Madde. 

84 Bkz.: Locke, A.g.e., 2. Kitap, 7. Bölüm, 1. Madde. 
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2.2.2. Soyut İdeler 

 

Locke’un soyutlama ve soyut ideler hakkındaki görüşleri, Berkeley’nin yine bu 

kavramlar hakkındaki eleştirilerini anlamak açısından önem taşımaktadır. Locke 

soyutlamayı neredeyse Berkeley’yi önceleyen bir biçimde açıklar. 

 

“Sözcüklerin kullanımı bizim içsel idelerimizin dışa dönük imlerinin 

yerini tuttuğuna ve bu ideler de tikel şeylerden alındığına göre, eğer edindiğimiz 

her tikel idenin ayrı bir adı olsaydı, adların sonsuz sayıda olması gerekirdi. 

Bunu önlemek için zihin tikel nesnelerden aldığı tikel ideleri genel yapmaya 

girişir; bu işlem, tikel idelerin, bütün öteki varoluşlardan ve zaman, yer ya da 

birlikte ortaya çıkan başka ideler biçimindeki gerçek varoluş durumlarından 

ayrılmış olan, zihindeki görüntüler olarak ele alınmasıyla yapılır. Buna 

SOYUTLAMA denir.”85 

 

Soyut ideleri ise Locke, cinslerin ve türlerin özleri olarak tanımlar. Herhangi 

bir şeyin bir ada sahip oluşu da yine soyut idelerle ilişkilidir. 

 

“Soyut ideler cinslerin ve türlerin özleridir. Demek genel sözcükler 

şeylerin bir türünü imlerler ve her biri bu imlemi zihindeki bir soyut idenin imi 

olarak kazanır; varolan şeylerin bu ideye uygun oldukları görüldükçe, bunların 

hepsi birden o ad, ya da aynı şey olan o tür, altında toplanır. Bundan, türlerin 

özlerinin soyut idelerden başka bir şey olmadığı görülür. Bir türün özünü 

taşımak, bir şeyi o türden yaptığına göre ve adın bağlandığı ideye uygun olarak 

da bu ada bu ideyi belirleme hakkı verdiğine göre, özü taşımakla bu uygunluğu 

taşımak aynı şeydir; çünkü bir türden olmakla bu türün adını taşımaya hakkı 

olmak aynı şeydir.”86 

 

																																																								
85 Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, 2. Kitap, 11. Bölüm, 9. Madde. 

86 Locke, A.g.e., 3. Kitap, 3. Bölüm, 2. Madde. 
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Zihinde belirlenen özler de yine bu soyut idelere işaret eder. Öz olarak kabul 

edilen şeyler bu soyut idelerdir.  

  

“Gerçekten, genel adların tikel varlıklarla bir bağlantısı olduğu zaman, bu 

soyut ideler onları birleştiren aracılar gibidir; öyle ki, bizim ayırt edip 

belirlediğimiz biçimiyle türlerin özleri, zihinlerimizdeki bu kesin sınırlı soyut 

idelerden başka bir şey değildir ve olamaz.”87 

 

Türlere ait olduğu düşünülen ve adına öz denilen şeyler, birer soyut ide olma 

özelliğini taşırlar. Bunlar aynı zamanda şeylere verilen adları ve dolayısıyla da 

şeylerin sınırlarını belirleyen özellikleridir.  

 

“Her türün özü soyut idedir. Bir tikel türün, kendisinden yapıldığı ve 

böylece başkasından ayırt edildiği her cinsin ya da türün ölçüsü ve sınır, onun 

özü dediğimiz şeydir; ve öz de, adın, bu idenin içerdiği her şey bu tür için özsel 

olacak biçimde bağlandığı soyut ideden başka bir şey değildir.”88 

 

2.3. Locke’un Madde Anlayışı  

 

Locke, insan bilgisinin sahip olunan idelerle sınırlı olduğunu dile getirir. 

“Bilgimiz İdelerimizi aşamaz.”89 Sahip olunan ter tür bilginin içeriği de ancak 

idelerle olan ilişkisi dahilinde değerlendirilebilir.   

 

“Bilgi iki ide arasındaki uyuşmanın ya da uyuşmamanın algılanmasıdır. 

Böylece, benim görüşüme göre; bilgi, iki idemiz arasındaki bağlantı ve 

uyuşmanın ya da uyuşmama ve karşıtlığın algılanmasıdır.”90 

																																																								
87 Locke, A.g.e., 3. Kitap, 3. Bölüm, 13. Madde. 

88 Locke, A.g.e., 3. Kitap, 6. Bölüm, 2. Madde. 

89 Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, 4. Kitap, 3. Bölüm, 1. Madde. 
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Dolayısıyla maddeye ya da maddi töze ilişkin getirilecek açıklamalar da yine 

bu ideler ve idelerin sınırları ile birlikte düşünüldüğünde mümkün olacaktır. 

 

“Demek bilgimiz, idelerimizden daha dardır. (...) Bizde özdek ve 

düşünme ideleri vardır, fakat yalnızca özdeksel olan bir varlığın düşünebilip 

düşünemeyeceğini belki de hiç bilemeyeceğiz; çünkü açınımın yardımı 

olmadan, yalnızca kendi idelerimizin gözlemiyle, Tanrı'nın, uygun yapıdaki 

kimi özdek dizgelerine algılama ve düşünme gücü verip vermediğini ya da 

yine uygun yapıdaki bir maddeye düşünen bir özdek-dışı töz katıp katmadığını 

bilmek, bizim için olanaksızdır.”91  

 

Locke tözü, zihindeki idelere neden ve fizik dünyada, duyular aracılığıyla 

algılanan niteliklerin dayanağı olduğunu düşünür ve tözü ne olduğunu bilmediğimiz 

bir şey olarak tanımlar.  

 

“Locke, ister cisimler ya da ister tinler söz konusu olsun, bizim her iki 

durumda da, onların ne olduklarıyla ilgili olarak açık ve seçik fikirlere sahip 

olamadığımızda ve olamayacağımızda ısrar etti. Zihinsel niteliklere ilişkin 

deneyimlerimizin tin veya zihin adı verilen bir şeyde bulunduklarını veya bir 

şeye ait olduklarını kabul ediyoruz. Tözün ne olduğuyla ilgili olarak hep bilgisiz 

kalacağız, ama ne var ki deneyimlenen niteliklerin farklı öbeklerini bir arada 

tutan bir şeyin varolduğunu yadsımak rasyonel olmadığı gibi, psikolojik olarak 

imkansızdır da.”92 

 

Locke’a göre tözün ne’liğine ilişkin söylenebilecek şeyler sınırlıdır. En azından 

tözün kesin olarak tanımlanması mümkün değildir. Ancak onun ne olduğuna ilişkin 

																																																																																																																																																													
90 Locke, A.g.e., 4. Kitap, 1. Bölüm, 2. Madde. 

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

92 Popkin, Metafiziğin Kısa Tarihi, s.: 204. 
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sahip olunan fikirler, diğer şeyler üzerinden yapılan akıl yürütmelerle mümkün 

olabilir.  

 

“Orada, bizi duyular aracılığıyla çeşitli şekillerde etkileyen bir şey diye 

farkına vardığımız birlikli bir şey vardır. O etrafındaki diğer nesneleri de 

algılanabilir tarzlarda etkiler- yani, onun mevcudiyeti, kendileri de daha sonra 

gözlemcilere etki yapar, etrafındaki nesnelerde sürekli olarak değişimlere yol 

açar. O nihayet, çevresindeki başka nesnelerin etkilerinin yol açtığı değişmelere 

maruz kalır. Biz, işte bunun bir sonucu olarak, başka şeyler üzerindeki etkileri 

veya başka şeylerin kendisi üzerindeki etkileri sayesinde, bizi duyular 

aracılığıyla dolayımlı veya dolayımsız bir tarzda etkileme güçlerine sahip 

bulunan bir şey kavramına veya bir şey türü fikrine ulaşırız.  İşte bu, Locke’un 

geleneksel ‘töz’ kavramıyla ilgili yorumudur. Bir töz sadece çok çeşitli etkileri 

yoluyla bilinen bir şeydir. Biz belirli bir tözü yalnızca onun duyusal 

niteliklerinin ve güçlerinin listesi aracılığıyla düşünebiliriz, ama o kendisinde, 

bu nitelik ve güçlerden, onların birlikte varoluşunu açıklayan, başka bir 

şeydir.”93 

 

Şu halde, madde ve cisim kavramlarının Locke için ne anlama geldiği sorusu 

üzerinde durulmalıdır. Locke’a göre, madde ve cisim arasındaki ilişki ve bu ilişkinin 

neden olduğu çelişki, felsefe tarihi boyunca ortaya çıkan temel sorunlardan biridir.  

 

‘Madde’ ve cisim sözcüklerinin birbirinden seçik idelerin yerini tuttukları 

apaçık olduğu için, doğada cisimden seçik olarak bir de madde varmış gibi, 

madde üzerine ne kadar içinden çıkılmaz tartışmalara girilmiştir. Bu iki terimin 

yerini tuttuğu ideler kesinlikle aynı olsalardı, bunlar her yerde, eşit biçimde, 

birbirinin yerine konabilirlerdi. Oysa, bütün cisimlerin bir maddesi vardır 

demenin uygun olmasına karşın, bütün maddelerin bir cismi vardır demek 

uygun olmuyor; bir cismin ötekinden büyük olduğunu her zaman söyleriz; buna 

																																																								
93 Magee, Büyük Filozoflar, Platon’dan Wittgenstein’a Batı Felsefesi, s.: 125. 
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karşı bir maddenin ötekinden büyük olduğunu söylemek aykırı düşer (bunun hiç 

söylenmediğini sanıyorum). (...) maddeden söz ettiğimizde, o bir tek şeymiş 

gibi söz ederiz; çünkü gerçekte o, her yerde aynı ve her yerde eşbiçimli olan bir 

katı töz idesinden başka  bir şey içermez. Bizim madde idemiz böyle olduğuna 

göre, artık dünyadaki değişik katılıklardan söz etmediğimiz gibi değişik 

maddelerden de söz etmeyiz; oysa değişik cisimleri hem kavrar hem de onların 

sözünü ederiz, çünkü yer kaplama ve katılık değişebilir şeylerdir.”94 

  

Şu halde Locke için madde, ne olduğu tam olarak dile getirilemeyen, 

ancak kendisine gene de ihtiyaç duyulan bir varlığa işaret etmektedir. 

 

 

2.3.1. Birincil ve İkincil Nitelikler Ayrımı 

 

Locke’un bir nesneye ait birincil ve ikincil nitelikler üzerine yaptığı ayrım, 

Berkeley felsefesi açısından temel teşkil eder ve bu ayrımın sınırlarını belirlemek 

bizim için oldukça önemlidir. Locke bir nesneye ait öznel ve nesnel niteliklerin 

birbirlerinden ayrılması gerektiğini düşünür. Nesnel nitelikler, birincil nitelikler olup 

bunlar sayı, şekil, uzam, hareket, vb. olarak sayılabilirler.95 Öznel nitelikler ise 

ikincil niteliklerdir. Bu ikincil nitelikler algılayana bağlı olarak değişebilen nitelikler 

olup, nesnenin kendisine değil, fakat algılayana aittirler. İkincil nitelikler bu 

durumda, renk, tat, sıcaklık, vb. gibi özellikler olmalıdırlar.96  

Birincil nitelikler düşünüldüğünde, örneğin nesnenin, algılanıyor olsun ya da 

olmasın, belli bir şekle sahip olmak ya da hareket halinde veya durağan olmak 

durumunda olduğu açıktır. Aynı şekilde fiziki nesnelerden bahsedebilmek için 

onların belli bir sayıda olduklarını dile getirmek gerekmektedir. Bu durumda birincil 

																																																								
94 Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, 3. Kitap, 10. Bölüm, 15. Madde. 

95 Bkz.: Locke, A.g.e., 2. Kitap, 8. Bölüm, 9. Madde. 

96 Bkz.: Marias, History of Philosophy, s.: 255. 



	 38

niteliklerin bir nesne için nesnel nitelikler oldukları açıktır. Locke’a göre birincil 

nitelikler nesneden ayrılamaz olan temel niteliklerdir. Bu yalnızca bir nesnenin 

birincil niteliklerinin o nesneye ait olan idelere benzediği anlamına gelmez. Birincil 

nitelikler aynı zamanda fiziki bir nesne olmanın, cisimsel bir şey olmanın gerek ve 

yeter koşuluna işaret eder. Bu durumda birincil nitelikler, nesneye ait özsel 

niteliklerdir. Cismin ya da nesnenin, maddi tözün, özünü oluştururlar.  

 

“Birincil nitelikler herhangi bir surette isimlerden tamamen ayırt 

edilebilen şeyler değildir. Birincil niteliklerin öyle bir tabiatı vardır ki, 

duyularımız onları, algılanan maddenin her kısmında yakalar. Birincil nitelikler, 

cisimlerin kalıcı, ortadan kaldırılamaz, ilk ve kurucu nitelikleridir.”97 

 

Nesnenin kendisi ya da ona ait birincil nitelikler değişebilirler, ancak bir 

nesnenin, bu niteliklerden yoksun olması düşünülemez. Locke, buradan hareketle 

idelerin fizik nesneleri temsil ettiklerini, fizik nesnelerin de idelere neden olduklarını 

dile getirir. İdelerle, şeyler arasında iki yönlü bir ilişkiden söz edilebilir. Bu ilişki bir 

yönüyle temsili bir ilişkiyken; diğer yönüyle de nedenseldir.98  

Locke’a göre, fizik nesneler, birincil niteliklerin zihinde ideleri yaratmaları 

yoluyla idelere neden olurlar. Birincil niteliklerle ilgili olan ideler, fizik nesnelerden 

çıkan ve algılanabilir olmayan fiziki parçacıkların eylemleri sonucunda oluşurlar. Bu 

fiziki parçacıkları, duyu organlarına temas ederek ve hareket yoluyla etkide 

bulunurlar.  

Birincil nitelikler düşünüldüğünde, bir nesnenin örneğin sesi, o nesne ile ilgili 

olarak bizde oluşmuş olan bir ideye işaret eder. Bu idenin oluşması nesnenin birincil 

nitelikleri ile kurulan bir ilişki sonucunda gerçekleşir. Ancak ikincil nitelikler, 

birincil niteliklerin tersine nesnel özellikler olmayıp, algılayan kişiye göre değişen 

yani öznel olan özelliklerdir. Bu niteliklerin nesneye ait olan yönleri yalnızca, 

																																																								
97 Jean Didier, John Locke, Çev.: Atakan Altınörs, İstanbul, Paradigma Yayınları, 2009, s.: 11. 

98 Bkz.: Cevizci, On Yedinci Yüzyıl Felsefesi Tarihi, s.: 295. 
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nesnenin birincil niteliklerinin algılayan kişide çeşitli duyumlara yol açma güçleri 

olarak düşünüldüğünde ortaya çıkar.  

 

“Buradaki ana düşünce, yeryüzünde duyuları ve beyinleriyle varolan 

hiçbir yaratığın olmaması durumunda, çiçeklerin koku vermeyecekleri, ama 

aynı büyüklük, şekil ve konuma yine sahip olmaya devam edecekleri 

düşüncesidir. Bir birincil niteliği birincil kılanın ne olduğu biraz daha 

araştırılırsa, onu birincil kılanın matematiksel yapısı olduğu ortaya çıkar. 

Birincil nitelikler, özel bir anlam içinde nesnel olan, matematiksel olarak 

ölçümlenebilir niteliklerdir.”99  

	

İkincil nitelikler, nesnenin kendisinden ayrılamaz olan birincil nitelikleri 

aracılığıyla duyuları etkileme güçleri ve biçimleridir. Dolayısıyla ikincil nitelikler, 

hem birincil niteliklere hem de algılayana bağlıdırlar. İkincil nitelikler algılayanda 

ideleri meydana getirme kapasitesi olarak anlaşılabilirler. Ancak bu kapasitenin 

varlığı yine nesnenin birincil niteliklerine bağlıdır. Bu nedenle ikincil niteliklerle 

ilgili idelerin varlığından birincil nitelikler olmaksızın bahsedilemez.100 

 

“İkincil nitelikler ise cari olarak [effectivement], cisimlerde bulunan 

birincil nitelikler, yani büyüklük, şekil, doku ve duyulur olmayan kısımlarının 

hareketi aracılığıyla bizde renkler, sesler, tatlar, vb. değişik duyumlar yaratma 

kudretinden/gücünden ibarettir. İkincil nitelikler, cisimlerde reel olarak 

bulunmaz; cisimlerde sadece, bizde ikincil niteliklerin algısına yol açma kudreti 

vardır(...) İkincil nitelikler algılanmadıklarında herhangi bir yerde varolan 

şeyler değildir. (...) aynı su, iki kişinin elinde farklı duyumlar üretebilir. Aynı 

şekil ise, asla iki farklı duyum üretmez.”101 

 

																																																								
99 Magee, Büyük Filozoflar, Platon’dan Wittgenstein’a Batı Felsefesi, s.: 129. 

100 Bkz.: Cevizci, On Yedinci Yüzyıl Felsefesi Tarihi, s.: 295. 

101 Didier, John Locke, s.: 12. 
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Birincil nitelikler bir nesnede, nesne değişse dahi, sürekli olarak bulunurlar, 

dolayısıyla nesneldirler; ancak aynı durum ikincil nitelikler için söz konusu değildir.  

 

“Cisimlerin şimdiki ikincil nitelikleri, eğer onların parçacıklarının birincil 

niteliklerini açığa çıkarabilseydik, yok olurlardı. Duyularımı, cisimlerin küçük 

parçacıklarını ve duyulur niteliklerini doğuran gerçek yapıyı seçecek kadar 

keskin olsalardı, kuşkusuz bizde tümüyle başka ideler üretirlerdi(...)”102 

 

İkincil nitelikler, kendilerini duyumlayan duyu organları için vardırlar. 

Dolayısıyla duyumun ortadan kalktığı anda onların da varoluşlarının son bulduğu 

söylenebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
102 Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, 2. Kitap, 23. Bölüm, 11. Madde. 
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3. BERKELEY AÇISINDAN İDE KAVRAMININ KAPSAMI 

VE İŞLEVİ  

 

 Berkeley’nin Locke felsefesine getirdiği eleştiriler her ikisinin de felsefesinde 

bulunan belli kavramlar üzerinden gerçekleşmiştir. Bu yüzden bir bakıma 

Berkeley’nin Locke’un kullandığı kavramlar dizisi üzerinden kendi felsefesini 

oluşturduğu söylenebilir. Felsefesinin genelinde olduğu gibi soyut ide kavramına 

ilişkin eleştirisinde de, Locke’un bu kavram üzerine söylediklerinden hareket 

etmektedir.103 Burada Berkeley Locke’un, genel soyut idelere sahip olmayı herhangi 

bir yaratık ile insan arasındaki en büyük fark olarak gösterdiği hususuna dikkat 

çeker. Bu görüş uyarınca hayvanlar, sözcük ya da başka bir genel işaret 

kullanmadıklarından, soyutlama yapamazlar. Dahası eğer hayvanlar idelere sahip 

olsalardı, onların belli türden bir akla da sahip olduklarını söylememiz gerekirdi. 

Aslında duyulara sahip olmaları akla işaret eden özelliklerinin var olduğunu 

göstermektedir. Ancak bunlar yalnızca tikel idelerdir. Bunu da hayvanlar zaten 

duyulardan edinmektedirler. Soyutlama yetisi ve genel ideler oluşturabilmek, insanın 

temel ayırt edici niteliklerine işaret etmektedir. İnsan ile ilkel bir yaratık arasında 

varolan bu mükemmel ayrım, insanın tümel idelere sahip olduğunun göstergesidir.  

 

 

3.1. Berkeley’nin Locke Felsefesine Getirdiği Eleştiriler 

 

Berkeley, Locke’un bu açıklamasına belli sınırlar dahilinde katılmaktadır. Ne 

var ki ona göre bu açıklamadan hareket edildiğinde pek çok insanın da ilkel olarak 

kalması zorunlu görünmektedir: “Ancak eğer bunu bu türden hayvanların ayırt edici 

özelliği yapacak olursak, korkarım insan sayılarının pek çoğunu da bunların arasına 

																																																								
103 Bkz.: George Berkeley, İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine, Çev.: Halil Turan, Ankara, Bilim ve 
Sanat Yayınları, 1996, (Metnin devamında “PHK” olarak anılacaktır.) s.: 19. 
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katmak gerekecektir.”104 Eğer insanı ayırt etme ölçüsü, sözcük kullanabilmek ise, 

bunun genel soyut idelerle olan ilgisi açıklanmalıdır. Berkeley’e göre bir sözcük, bir 

şeye işaret ediyor olması bakımından genel olur. O genel soyut bir idenin değil, pek 

çok tikel idenin işaretidir. Bu durumda Berkeley’nin, genel ad olarak ideleri değil, 

genel soyut ideleri reddettiği söylenebilir.  

Locke soyut idelerin çocuklar ve deneyimsiz zihinler için kolay kavranılabilir 

olmadığını belirtir. Genel ideler zihnin kurguları ve düzenleridir. Kolay ulaşılır 

değildirler ve bu nedenle de ilk bilgi olamazlar. 

Pek çok farklı üçgen olduğunu düşünelim. Bir üçgenin genel idesi nasıl 

düşünülebilir? Böyle bir üçgen hem bütün bu çizgilerin toplamından daha farklı bir 

özelliğe sahip olmalı, hem de yalnızca birine işaret edecek nitelikte olmamalıdır.  

Şeylerin nitelikleri ve kiplerinin, kendilerinden bağımsız ve diğer nitelik ve 

kiplerden ayrı olarak varolamayacakları herkes genel olarak kabul edilen bir açıklığa 

sahiptir. Ancak zihnin her bir niteliği, diğerinden ayrı düşünüp, değerlendirebiliyor 

olması ve diğer niteliklerden ayırabiliyor olması; kişiyi soyut ideler olarak anılan bir 

yanlışlığa sürükler. Örneğin görülen bir şey, bir renge, uzama, harekete sahiptir ve 

zihin bu özelliklerin her birini diğerlerinden bağımsız olarak düşünebilir. Yani zihin 

uzam, renk ve hareket olarak anılan soyut ideleri düşünebilir. Ancak bu, rengin 

uzamdan bağımsız olarak var olduğuna işaret etmez. Yalnızca zihnin rengi, 

uzamdan; aynı şekilde hareketi de uzamdan ve renkten ayırarak soyutlayabileceğini 

gösterir.  

Berkeley, madde kavramına ilişkin soruşturmasında da özellikle Locke’un dile 

getirmiş olduğu birincil ve ikincil nitelikler ayrımına değinmektedir. Berkeley bu 

ayrımın madde adı verilen ve gerçekte ne olduğu tam olarak tanımlanamayan bu 

kabulün dayandığı temeli eleştirmektedir.  

Locke’a göre uzam, biçim, hareket, durağanlık, katılık, sayı bir nesneye ait 

birincil nitelikler olarak anılmaktadır. Birincil nitelikler, algılanmaktan bağımsız 

olarak, başka bir değişle algılayan bir zihin olmaksızın varolabilmektedirler. Bu 
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varoluşun temelinde de madde adı verilen durağan, duyumlanamayan bir töz 

yeralmaktadır.  

Berkeley de birincil ve ikincil nitelikler arasında yapılan bu ayrım üzerinden 

hareket etmektedir. O, bu ayrıma katılırken, birincil nitelikler için yapılan tanıma da 

karşı çıkmaktadır. Ona göre birincil nitelikler de, aynı ikincil nitelikler gibi varolmak 

için algılayan bir varlığa, bir zihne ihtiyaç duymaktadırlar. Birincil nitelikler, ikincil 

niteliklerden ayrı olarak düşünülemez. Bu yüzden birincil nitelikler de ikincil 

nitelikler gibi ancak zihinde varolabilirler.105 Aynı şekilde onlar, aynı ikincil 

nitelikler gibi algılayan zihne bağlı olarak bir göreceliğe sahiptirler. Örneğin 

duyulanabilir bir şeyin büyüklüğü ya da küçüklüğü; bir hareketin hızlılığı ya da 

yavaşlığı ancak bir zihinde varolur ve bunlar algılayan zihne bağlı olarak değişebilir. 

 

“Birincil ve ikincil nitelikleri birbirinden ayıranlar var. Onlara göre uzam, 

beti, devinim, devinimsizlik, katılık ya da geçirmezlik ve sayı birincil; renk, ses, 

tat ve benzerleri gibi tüm diğer duyulur nitelikler de ikincil niteliklerdir. Böyle 

düşünenler ikincil niteliklerden edindiğimiz ideaların zihin olmaksızın ya da 

algılanmaksızın varolan bir şeyin benzerleri olmadığını kabul ediyorlar; öte 

yandan birincil niteliklere ilişkin idealarımızın ise ‘ özdek’ adını verdikleri, yani 

zihin olmaksızın varolan ve düşünmeyen bir tözde bulunan şeylerin resimleri ya 

da imgeleri olduğunu öne sürüyorlar. O halde ‘özdek’, içinde uzam, beti ve 

devinimin edimsel olarak kalıcı olduğu, eylemsiz, duyumsuz bir töz anlamına 

geliyor. Ancak buraya kadar tanıtladıklarımıza göre uzam, beti ve devinimin 

yalnızca zihinde varolan idealar oldukları, bir ideanın bir başka ideadan başka 

bir şeye benzeyemeyeceği ve sonuç olarak ne bunların ne de bunların ilk 

örneklerinin algılamayan bir tözde varolamayacakları apaçıktır. Buradan özdek 

ya da cisimsel töz kavramında bir çelişme olduğu kolayca anlaşılır.”106 

 

Birincil nitelikler, aynı ikincil nitelikler gibi algılayan zihne bağlı olarak bir 

göreceliğe sahiptirler. Örneğin duyulanabilir bir şeyin büyüklüğü ya da küçüklüğü; 
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106 Berkeley, A.g.e., s.: 41. 
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bir hareketin hızlılığı ya da yavaşlığı ancak bir zihinde varolur ve bunlar algılayan 

zihne bağlı olarak değişebilir.  

 

“Yine büyük ve küçük, çabuk ve yavaş zihin olmaksızın hiçbir yerde 

olamazlar; bunlar bütünüyle görelidirler ve duyu organlarının yapısı ya da 

konumu farklılaştıkça değişirler. O halde, zihin olmaksızın varolan uzam ne 

büyük ne de küçük, devinim ise ne çabuk ne de yavaştır, yani bunlar hiçbir şey 

değildirler.”107 

 

Berkeley göre birincil nitelikler olan uzam, biçim, hareket, zihinde yer alan 

idelerdir. Onları algılayan bir zihin olmaksızın varolmaları imkansızdır. Bu durumda 

uzamı, hareketi ve diğer bütün duyulanabilir nitelikleri, sözgelimi bir bedenin dışında 

bırakarak yalnız başlarına tasarlamak mümkün olabilir mi? Başka bir deyişle birincil 

nitelikleri duyulanabilir nesneden ayrı olarak düşünmek olanaklı mıdır?  

 

“Bütün diğer niteliklerden soyutlanmış uzam, beti, ve devinim ideaları 

kavranabilir şeyler değildirler. O halde, diğer duyulur nitelikler neredeyse 

bunlar da orada, yani zihinde olmalıdırlar.”108 

 

Bunlar ancak diğer nitelikler ile birlikte düşünülebilmektedirler. Bu durumda 

onlar da, diğer bütün nitelikler gibi zihinde olmalıdırlar. Çünkü örneğin, yavaş ya da 

hızlı olmayan bir hareket düşünmeye çalışmak, hiçbir şeyi düşünmüyor olmak 

anlamına gelmektedir.  
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3.2. Berkeley’nin Felsefesinde İde Kavramı  

 

Berkeley ide kavramını oldukça geniş bir anlamda, zihnin algıladığı her 

şeye karşılık gelecek biçimde kullanır. Karışıklığı önlemek için belli ayrımlar 

yapar. Bu doğrultuda yaptığı ilk ayrım duyu algısı ile imgelem üzerindendir. 

Berkeley açısından tüm ideler düşüncenin nesneleridir. “İde denildiğinde duyunun 

ya da imgelemin doğrudan nesnesini anlıyorum.”109 Bununla beraber, bazı ideler 

şeyleri temsil ederken, bazı ideler de şeylerin kendileridir.  

 

“Doğayı Yaratan tarafından duyulara verilen idealara gerçek şeyler 

denir; imgelemde uyarılanlar, daha düzensiz, daha cansız ve daha değişken 

oldukları için örnekleri oldukları, temsil ettikleri şeylerin imgeleri ya da 

ideaları olarak adlandırılırlar. Ancak duyumlarımız, hiç öylesine canlı, belirgin 

olmasalar da, yine de ideadırlar; yani tıpkı anlığın kendi tasarımı olanlar gibi 

zihinde varolur ya da zihin tarafından algılanırlar.” 110   

 

Duyu algısından gelen ideler “duyu ideleri”, birinciler, yani, imgelemden 

gelenler ise “imgelem ideleri” olarak belirlenir. İmgelemin ya da hafızanın ideleri, 

zihnin algıladığı duyu idelerinin temsilleridir. Bunlar, duyu idelerini temsil etmek 

için, kopyaları oldukları idelere bir şekilde benzemek durumundadırlar. Ne var ki 

zihinlerin sınırlı yeteneklerince üretilmiş olan bu ideler, önceden algılanan duyu 

ideleri ile ilgilidirler. Duyu ideleri duyular üzerinde Tanrı tarafından oluşturulur.  

 

“Duyu idealarının anlığın yarattıklarından daha gerçek oldukları, 

kabul edilir; ancak bu onların zihin olmaksızın varolduklarının kanıtı değildir. 

Ayrıca bunlar daha güçlü bir tinin istenci tarafından uyarıldıkları için tine ya 

da onları algılayan düşünen töze daha az bağımlıdırlar; ancak yine de 

																																																								
109 George Berkeley, Philosophical Writings, A Essay Towards A New Theory of Vision, Ed. 
Desmond M. Clarke, Cambridge University Press, 2009, New York, Madde 45. 

110 Berkeley, PHK, Madde 33. 
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ideadırlar; ister silik olsun, ister belirgin olsun, hiçbir ideanın onu algılayan bir 

zihinde varolmaktan başka bir varolma yolu yoktur.”111 

 

İmgelemin ideleri ise, duyu idelerinin, zihnin hafıza yeteneği aracılığıyla 

oluşturulan kopyaları ya da hatırlanan duyu ideleri üzerinden gerçekleştirilen 

bölme, birleştirme gibi etkinliklerinin sonucudurlar.	Burada vurgulanması gereken 

nokta imgelemin idelerinin yalnızca birer kopya olmalarıdır. İmgelem ideleri, duyu 

idelerinden oluşturulan ve duyu ideleri gibi önceden algılanmış olmayan yeni 

birleşimlerden tekrar bir araya getirilmiş, duyu idelerinin parçalarından oluşturulan 

ideleri de içerir. Örneğin: kuş kanadını ve atı görmüşüzdür. Bu ideleri imgelemin 

birleştirmesi sonucunda kanatlı at idesine sahip oluruz. 

     

3.2.1. Berkeley’de İde Kavramının Anlamı 

 

Berkeley’nin ide anlayışı immateryalizm savunusunun merkezinde olduğundan 

temel durumundadır. Nitekim Berkeley, Hylas ve Philonous Arasında Üç 

Konuşma112 isimli metninde de immateryalizme ilişkin görüşlerini ide anlayışı ile 

birlikte bir diyalog biçiminde ele alıp sunmaktadır. Burada, maddi tözün gerçekte 

varolduğunu savunan Hylas, insan bilgisinin iki tür nesnesinden bahsetmektedir. 

Bunlardan ilki maddi nesnelerin imgeleri ya da tasavvurları olan ideler; diğeri ideler 

aracılığıyla bilgisine ulaşılan maddi nesnelerdir. Hylas’ın görüşü uyarınca bu ikisi 

arasındaki temel ayrım, idelerin zihin dışında varolamamaları; gerçek şeylerin ise 

varolabilmeleridir.  

Hylas duyularına güvenmezken, Philonous güvenmektedir. Hylas için 

duyulanabilir şeyler içi boş şeylerken; Philonous için bunlar gerçek şeylere işaret 

ederler. Bu durum; iki düşünme biçiminin ayrıldığı temel noktalardan biri olarak 

görülmelidir. Hylas’ın bu görüşüne karşılık olarak Philonous, gerçek şeylerin 
																																																								
111 Berkeley, A.y.	

112 George Berkeley, Hylas ile Philonous Arasında Üç Konuşma, Çev.: K. Sahir Sel, Sosyal 
Yayınlar, Mayıs 1996, İstanbul. Metnin devamında “Üç Konuşma” olarak anılacaktır. 
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duyulanabilir nitelikleri bakımından bir göreliliğe sahip olduklarını ve bu yüzden de 

gerçekte ne olduklarını bilmemize imkân olmadığını; onların asıl doğalarının nasıl 

olduklarının bilenemeyeceğini iddia etmektedir. Nitekim, gerçek şeyler ve ideler 

arasındaki ayrım hakkında PHK’nın pek çok pasajında düşünmeyen şeylere 

algılanmaları dışında gerçek bir varlık atfederek; düşünmeyen gerçek şeyin doğasını 

bilmek bir yana, onun varolduğunu bilmenin bile mümkün olmadığı 

vurgulanmaktadır. 

Hylas’ın gerçek şeyler olarak adlandırdığı nesneler bilinemezler, ancak bunlar 

ile ideler arasında bir ayrım yapılabilir. Ne var ki yapılan bu ayrımı yapabiliyor 

olmamız, onların gerçekte ne olduklarını bildiğimiz anlamına gelmemelidir. Bunlar 

sadece, zihinde yer alan şeylerin görünüşleri ya da ideleridirler; doğada gerçek 

varlığa sahip değildirler. Dolayısıyla insan bilgisinin nesneleri zihnin dışında varolan 

gerçek şeyler değil, kaynağı zihinde bulunan idelerdir. 

Bu durumda “şey”, “gerçeklik” ve “varoluş” nasıl bir anlama sahiptirler? Şey 

ya da varlık en genel ad olarak kabul edilir ve bu genel ad birbirlerinden bütünüyle 

ayrı iki türü de kapsamaktadır. Bu iki tür, ruhlar (algılayan varlıklar) ve idelerdir. İlki 

etkin bölünemez tözlerdir. İkincisi ise durağan, geçici ya da başka bir şeye bağlı olan 

şeylerdir ki bunlar varolmak için zihne veya genel anlamıyla ruhsal tözlere ihtiyaç 

duyarlar. 

 

“Şey ya da varlık en genel addır; şey, aralarındaki tek ortak nokta 

yalnızca bir adla gösterilmek olan birbirinden büsbütün farklı ve ayrışık iki 

türü , yani tinlerle ideaları kapsar. Birinciler etkin, bölünemez tözlerdir; 

ikinciler ise kendi başlarına kalıcı olan zihinler ya da tinsel tözler tarafından 

taşınan ya da onlarda varolan eylemsiz, süreksiz, bağımlı varlıklardır.”113  

 

Berkeley’e göre filozofların hiçbir şey bilmediklerini iddia ederken 

kastettikleri şey de, aslında budur. “Doğada herhangi bir gerçek cisimsel şeyin 
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varolmasına imkân yoktur.”114  Bu yüzden filozoflar hiçbir şey bilmediklerini bilirler 

ve bu da insan bilgisinin doruk noktasıdır.  

Berkeley açısından ideler, kendilerini algıladığımız şeylerdir. Ne var ki onlar 

etkin değildirler. Yani bir ide veya düşünce nesnesi, herhangi bir şeyi üretemez ya da 

bir başka idede değişime neden olamaz. Bu yüzden ideler, herhangi bir güç ya da 

eylemlilik içermezler. 

 

“Biraz dikkat edersek ideanın varlığının edilginlik ve eylemsizlik 

içerdiğini anlarız, o kadar ki bir ideanın bir şey yapması, daha açık 

konuşursak, bir şeyin nedeni olması olanaksızdır. (…) idealar etkin bir 

varlığın benzerleri ya da örnekleri de olamazlar.”115  

 

Bir ide herhangi bir şey ortaya koyamaz, yani herhangi bir şeyin nedeni 

olamaz. Aynı zamanda onlar, etkin bir varlığın parçası ya da benzeri de olamaz. 

Onlarda algılanan dışında bir şey yoktur; edilgin ve durağandırlar. 

İdeler duyularımıza konu olan gerçek şeylerin zihnimizdeki imgeleridir. Ancak 

bu, gerçek şeylerin var olmak için zihne ihtiyaç duymadığı anlamına gelmemektedir. 

Onlar, daha güçlü bir ruh tarafından algılanan idelerdir. Bu nedenle daha net ve 

belirgindirler. Berkeley felsefesi açısından üç tür ideden bahsedebiliriz.  

1. Bunların ilki olan ideler,  duyulamanın bir sonucu olarak, duyular üzerinde 

kalan izlerle ortaya çıkmaktadırlar.  

2. Aynı zamanda ideler, hem zihnin arzu ve işleyişine katılarak algılanan şeyler 

olarak ortaya çıkarlar,  

3. Bundan başka ideler, hafıza ve imgelemin yardımıyla şekillenebilen şeyler 

olarak da değerlendirilebilir.  
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Berkeley açısından varolanlar uzam, sıcaklık, renk gibi nitelikleri olan 

tikellerdir. Ancak herhangi bir tikelde bir ya da birkaç nitelik, söz gelimi renk ve 

sıcaklık zorunlu olarak bir arada bulunmaz. 

 

“Berkeley’ye göre, uzamı olan, rengi olan, duyulanabilir sıcaklığı olan 

tikeller vardır. Ancak öncelikle rengi olan bir tikelin sıcaklığı olamaz, 

sıcaklığı olanın rengi olamaz vb. ve ikinci olarak da, her bir tikelin varoluşu 

bir bireyin zihinsel geçmişinde belli bir durum ile sınırlanmıştır.”116  

 

Diğer bir deyiş ile kırmızı sıcak değildir; bunlar birbirlerinden ayrı idelerdir. 

Ve her bir tikel, bir insanın zihninde, belli bir tikel durumda mutlaka bulunmuş 

olmalıdır. Böylelikle duyular aracılığıyla elde edilen verilerin çeşitli biraradalıkları 

algılayanı bir şeye ulaştırmaktadır. Sözgelimi görme duyusu ile ışık, renkler ve 

onların farklı birliktelikleri, dokunarak ise sertlik, yumuşaklık; soğuk, sıcaklık; 

hareket, durağanlık vs. algılanmaktadır. Böylelikle tek bir şey, tek bir sözcükle 

anılmaktadır. 

 

“Birkaçının birbirine eşlik ettiği gözlendikçe, bunlar tek bir adla 

adlandırılır ve böylece tek bir şey sayılırlar. Böylece, örneğin belli bir renk, 

tat, koku, biçim ve yoğunluğun biraraya geldiğini gözlemlediğimde bunlar 

‘elma’ adıyla gösterilen belli bir nesne sayılırlar; başka idea derlemeleri taş, 

ağaç, kitap ve bu türden duyulur şeyleri oluştururlar.”117 

 

Berkeley için ideler arasındaki bağ bir neden sonuç ilişkisi değil, yalnızca 

işaret edilen şeyle birlikte bulunan bir im ya da işarettir. Örneğin duyduğum ses, sesi 

çıkaran şeylerin hareketlerinin nedeni değildir. Yalnızca oradan ortaya çıkan bir 

sonuçtur. İdelerin birer makineymişçesine düzenli işleyişe sahip olmalarının nedeni, 
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harflerin bir araya gelip sözcükleri oluşturmaları gibi, onların da yapay ve düzenli 

birleşimleridir. Bir kaç ide pek çok etkiyi ve eylemi açıklar; bu nedenle onların 

birleşmiş olmaları doğaldır. Kullanımları da tümel ve kalıcı olduğuna göre bu 

birleşimler belli bir kurala (divine, wise) göre yapılmış olmalıdır. Doğanın kurallarını 

yazan yazarın dilini ortaya koymak ise filozofun işidir. 

Üç Konuşma’da, Philonous gerçek şeylerin kendisi için ne anlama geldiğini 

açıklar. Ona göre gerçek şeyler gördüğü, duyduğu ve duyularıyla algıladığı şeylerdir. 

 

“Adlarını söylediğim ve kendilerinden söz ettiğim odun, taş, ateş, su, et, 

demir ve benzeri şeyler hep bildiğim şeylerdir. Duyularım ile algılamasaydım 

onları bilmeyecektim; ve duyularla algılanan şeyler doğrudan doğruya 

(immediately) algılanırlar; doğrudan doğruya algılanan şeylerse fikirlerdir; ve 

fikirler zihinsiz varolamazlar; onun için, onların varlığı algılanmalarından 

ibarettir; bu yüzden onlar bilfiil algılandıklarında artık varlıkları hakkında 

hiçbir şüpheye yer kalmaz.”118  

 

Philonous ihtiyaçların karşılanması için başka türden düşünmeye gerek 

duymamaktadır. “duyulanabilir bir şeyin varlığını onun algılanmışlığından, 

düşüncemde bile olsa, ayıramam ya da soyutlayamam.”119 Ateş İdesi ile gerçek ateş 

arasında ve ateşin neden olduğu acı ile acının idesi ayrımı üzerine ne söylenebilir? 

Eğer gerçek ateş, ateş idesinden farklı bir şey ise, acı da aynı şekilde acı idesinden 

farklı olmalıdır. Bu bakımdan her ikisinin, ancak onları algılayan bir zihne bağlı 

olarak var olabilecekleri açıktır.   

Görülen ve hissedilen şeyler; duyuların duyumladığı, kavramlar, ideler, 

izlenimler değil midir? Bunlar düşüncede bile, algıdan ayrılamazlar. İnsan 

vücudunun parçalarını gerçekte onları birbirinden ayırmadan, ayrı düşünmek 

mümkündür, ya da örneğin bir gülü duyumlamadan kokusunu düşünmek de aynı 

şekilde mümkündür. Ancak bu onların gerçek varlıklarının ya da algılanmalarının 
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ötesinde, onlardan ayrı bir şey değildir.   

 

“Örneğin bir gül, kendine özgü kokusunu kaybedebilir, ancak görünür 

ve dokunulur özellikleri aynı şekilde varlıklarını korur. Genel olarak, 

Berkeley, bir duyu ile edinilen niteliklerin diğer bir duyu ile edinilenlerden, 

hem gerçekte hem de düşüncede, her zaman için ayrılabileceğini düşünür.”120 

 

Güneş, yıldızlar, ağaçlar ve hatta kendi bedenlerimiz, eğer yalnızca birer ide 

iseler onların bir yanılsamadan ibaret olduklarını söyleyebilir miyiz? Berkeley için 

böyle bir durum söz konusu değildir. Ancak bir zihinde varolmalarına karşın onlar 

tam anlamıyla gerçektirler. Bu anlamda birer idedirler. Berkeley yalnızca madde, ya 

da maddi tözün varlığını reddetmektedir. 

 

“Ne görüyorsak, ne duyumsuyorsak, ne işitiyorsak ya da hangi yolla 

olursa olsun, neyi düşünüyor, neyi anlıyorsak, bu her zamanki gibi güvencede, 

hr zamanki gibi gerçek kalacaktır. Bir rerum natura vardır ve gerçek şeylerle 

düş ürünleri arasındaki ayrım eskisi kadar sağlamdır. (…) ancak bu ikisi de 

aynı biçimde zihinde varolurlar ve bu anlamda ideadırlar.”121  

 

Böylelikle Berkeley’in basit anlamıyla tözü değil; ancak zihinden bağımsız 

varolduğunu öne süren, tözün felsefi anlamını reddetmektedir. Ne var ki nesnelerin 

kullanıldıkları her yerde, onların idelerinin de kullanıldıkları düşünülmemelidir. 

Çünkü tözün tikel nesnelere karşılık gelecek biçimde kullanılması mümkün değildir.  

Berkeley “şey” yerine “ide” sözcüğünü kullanmayı tercih etmektedir. Bunun 

iki temel nedeni vardır. Birincisi ‘şey’, zihin dışında varolanlara işaret etmek için 

kullanılagelmiş bir terimdir. İkincisi, ‘şey’, ‘ide’ye göre daha geniş bir açılıma 

sahiptir; sadece ideleri değil, bunlarla birlikte ruh ve düşünen varlıkları da kapsar. O 

halde Berkeley’de yalnızca zihinde varolan, duyu nesneleri ide olarak anılmaktadır.  

																																																								
120 Kenneth P. Winkler, Berkeley: An Interpretation, Clerandon Press, 2002, Oxford, s.: 34. 
121 Berkeley, PHK, s.: 55. 
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“Ben şeyleri fikirler haline getirmekten yana değilim, tersine fikirleri 

şeyler haline getirmekten yanayım; çünkü sana göre şeylerin sadece 

görünüşlerinden ibaret olan, algının bu dolaysız objelerini ben gerçek şeylerin 

kendisi olarak kabul ediyorum.”122 

 

İde yerine şey denilmesi durumunda da, Berkeley için ortaya çıkan durum yine 

aynıdır. Adına ne denilirse denilsin, bir zihin tarafından algılanma yine de 

geçerliliğini korumaktadır. 

 

“Fikir (idea) kelimesi şey yerine kullanılmadığı için kulağa garip 

geliyor(...) bütün düşünemeyen varlıklar zorunlu olarak ya da varlıklarının 

doğası gereği olarak, bir zihin tarafından algılanırlar, bu zihin eğer yaratılmış 

sonlu bir zihin değilse, mutlaka ‘içinde yaşadığımız, hareket ettiğimiz ve 

varlığımıza kavuştuğumuz’ Tanrı’nın sonsuz zihnidir.”123  

 

Ne var ki günlük yaşayış ile spekülatif bilgi birbirinden farklı ihtiyaçlara 

sahiptir. Dolayısıyla günlük hayat herhangi bir sekteye uğramadan devam edebilir.  

 

3.2.2. Soyut İdeler Eleştirisi 

 

Nesnelerin varlığı onların algılanmalarıdır. Şeyler bizim algıladıklarımız 

dışında nedir? Gerçek varlıkları nelerdir? Kendi idelerimiz ya da duygularımız 

dışında neyi algılayabiliriz? Bunlar algılanmaksızın nasıl var olabilirler? Berkeley’ye 

göre bu sorunlar soyut ideler öğretisinden kaynaklanır. Berkeley, soyut ide 

kavramının hem felsefe hem de genel iletişim için gerekli olmadığı kanısındadır. 

																																																								
122 Berkeley, Üç Konuşma, s.: 115. 

123 Berkeley, A.g.e., s.: 102. 
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“Düşüncelerimizi tikel nesnelerden kurtarıp soyut idealarla örülü 

yüksek kurgulamalara erişebilmek için büyük sıkıntılara katlanmak, emek 

vermek gerektiği konusunda da herkes anlaşıyor. Her çeşit insan kolaylıkla 

iletişim kurabildiğine göre, iletişim için soyut idealar oluşturmak gibi güç bir 

iş gereksizdir sonucunun çıkması doğal görünüyor.”124  

 

O soyut idelere ihtiyaç duyulmaksızın felsefenin ve hatta genel olarak 

iletişimin mümkün olabileceğini savunmaktadır. Ona göre anlayış gücümüzde doğal 

bir zayıflık, yetersizlik bulunması ve zihnimizin sınırlı olması insanları soyut ide 

kavramına sürüklemiştir. Berkeley’ye göre soyut idelere duyulan yönelme ve bu 

durumdan kaynaklanan sorunlar önce toz kaldırıp, sonrasında önümüzü net 

görememekten sızlanmaya benzemektedir. 

 

“Sorunu bütün yönleriyle inceledikten sonar, bugüne dek filozofları 

oyalayan ve bilgiye giden yolu tıkayan güçlüklerin, hepsinin olmasa da çok 

büyük bir bölümünün tümüyle bizden kaynaklandığını, yani önce ortalığı toza 

duman boğup sonar da görememekten yakındığımızı düşünüyorum.”125 

 

Berkeley felsefesinde varolmak, tikel olmak diğer bir deyiş ile soyut olmamak 

anlamına gelmektedir. Evren bütünüyle tikel şeyleri algılayan tikel ruhlardan 

oluşmaktadır. Yalnızca tikel ideler, makul ve düşünülebilirdirler.  

 

“Berkeley’nin soyut ide eleştirisi mümkün olduğunca derine ilerler. O 

yalnızca tikel şeylerin idelerinin düşünülebilir türden ideler olduklarını dile 

																																																								
124 Berkeley, PHK, s.: 24. 

125 Berkeley, A.g.e., s.: 14. 
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getirir. Dolayısıyla Berkeley’ye göre ‘tikel ide’ye karşıt anlamda kullanılan 

‘soyut ide’ ifadesi anlaşılabilirlikten uzaktır.”126 

 

 Bu görüş uyarınca onların varlıklarını reddetmenin bile uygun olmayacaktır. 

Soyut idelerin reddi iki durumdan hareketle gerçekleşir. Bunların ilki kendisinin 

düşünce ve algı nesnelerini dikkatli ve önyargısız biçimde inceleyen biri için 

doğrudan ulaşılabilir olan ve büyük önem taşıyan belli gerçeklerin varolduğudur.127 

Bizi bu durumdan uzaklaştıran ise bir tür önyargıdır; soyut ideler doktrinine 

bağlılıktır. Bu doktrin bizi halihazırda ulaşılabilir olandan uzaklaştırır. İkincisi soyut 

idelerin bizi metafizik saçmalıklara götüreceğidir.128 Dikkatli düşünen birine aslında 

açık ve kesin olarak görünebilecek meseleler, soyut ideler doktrini yüzünden zor, 

problematik ve kafa karıştırıcı hale gelir. Sonuç olarak “soyut bir idenin temsil ettiği 

iddiasında olan şey imkansızdır, imkansız olan tutarsızdır, tutarsız olan da 

tasarlanamaz. Bu durumda soyut ide varolamaz.”129 

Berkeley’ye göre soyut ideler, sahip olunan bilginin arttırılması için gerekli 

değildir. Bütün bilgi tümel kavramlar ile ilgilidir denebilir, Berkeley buna 

katılmaktadır. Ancak Berkeley’ye göre bu kavramlar soyutlama ile 

şekillenmemektedir. Bir şeyin kesin, pozitif doğası ya da kavramıyla değil, temsil 

ettiği tikel şeylerle arasındaki ilişkiden anlaşılmaktadır. 

 

“Euph: Sözcüklerin, ideleri temsil etmeseler bile, bir öneme sahip 

olabildikleri daha önce gösterilmişti. Şimdiye kadar ortaya konulanların 

karşısında yeralan görüşün ise, soyut ideler öğretisini ortaya çıkardığı 

anlaşılıyor.  

																																																								
126 Robert J. Fogelin, Routledge Philosophy Guidebook to Berkeley, Routledge Press, 2001, 
London, s.: 32. 

127 Bkz.: Fogelin, A.g.e., s.: 33. 

128 Bkz.: Fogelin, A.y.. 

129 Winkler, A.g.e., s.: 33. 
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Alc: Zihnin soyutlama eyleminde bulunabildiğini dikkate almayacak 

mısın? 

Euph: Şeylerin gerçekten varolabilmeleri ya da gerçekten parçalara 

ayrılmış biçimde algılanabildikleri ölçüde, zihnin belli bir anlamda soyutlama 

yapabildiğini yadsımıyorum. Örneğin, bir insanın başı bedeninden, renk 

hareketten, biçim ağırlıktan ayrı olarak soyutlanabilir ya da birbirlerinden ayrı 

tasarlanabilir. Ancak bu zihnin genel soyut ideleri tasarlayabileceği anlamına 

gelmez, böyle bir şey mümkün görünmemektedir.”130 

  

Tikeller kendi doğalarına uygun biçimde var olmakla tümel olanı mümkün 

kılmaktadırlar. Yani bir üçgen düşünüldüğünde bu üçgen eşkenar, ikizkenar, bir 

şekle sahip vs. olmaksızın düşünülemez. Ancak düşünülen bu üçgen hangi biçimde 

olursa olsun, her türden çizgisel üçgeni temsil eder, ve bu anlamıyla da tümeldir. 

 

“Üçgenliğin kendisi tümeldir, aynı anda pek çok farklı yerde 

bulunabilme özelliğine sahiptir. Herhangi bir üçgen söz konusu edildiğinde, 

üçgenliğin bulunmadığından ya da ortaya çıkmadığından bahsedilemez. 

Ancak üçgenliğin kendi başına bir varoluşa sahip olup olmadığı tamamen ayrı 

bir sorudur. Berkeley’nin bu soruya cevabı kesin bir hayırdır. O her ‘şeyin’, ki 

burada şeyden kasıt kendi başına varolabilen her şeydir, tikel olduğunu iddia 

eder. Philonous, varolan her şeyin tikel olduğunun herkes tarafından kabul 

edilir olduğunu belirtir.”131 

 

 Ya her bir üçgen için tek tek tanım belirlenmelidir (ki bu imkansızdır); ya da 

her birinin eşit biçimde temsil edildiği soyut bir ide bulunmalıdır. Elbette bu 

kanıtlamada ne kenar ne de açı eşitliklerinden biri merkeze alınabilir, çünkü bu her 

bir üçgene göre değişecektir. Kenarlarına, açılarına vs. bakılarak bir şekil olarak 

																																																								
130 George Berkeley, Philosophical Writings, Alciphron, Ed. Desmond M. Clarke, Cambridge 
University Press, 2009, New York, s.: 299. 

131 Winkler, A.g.e., s. : 30. 
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üçgenin ne olduğunu söylenebilir. Ancak bu dile getirme soyut, genel, değişmez bir 

üçgen idesini şekillendirilebileceğini göstermemektedir.  

 

 “Tekrar soyut üçgen idesine önersek, bu ideyi biçimlendirmek, 

üçgenlik idesini biçimlendirmekten başka bir şey değildir. Berkeley’nin karşı 

olduğu anlayışa göre, düşüncemizin içeriği, düşüncede karşı karşıya 

kaldığımız ideye bağlıdır. Ancak bu düşünce, yalnızca üçgenliği düşünmek ile 

üçgenliğin ayrı olarak varoluşunu düşünmek arasındaki ayrımı yapmayı 

mümkün kılmaktadır. Çünkü her iki içerik de aynı ideyi çağırır 

görünmektedir. Eğer bu düşünce doğruysa, üçgenlik idesini biçimlendirirken, 

aynı zamanda üçgenliğin ayrıca varolduğunu –başka bir değişle imkansız 

olanı- tasarlamış oluyoruz. Berkeley’nin bütünüyle inandığı bir düşünce, 

düşünülebilirlik ile olanaklılığın uyuşuyor olduğudur.”132	

 

Bir şey ancak olanaklı ise düşünülebilir. Ona göre bir gülün kokusunu 

kendisinden soyutlayarak düşünmek mümkündür, bunun nedeni yalnızca bu şeylerin 

gerçekten de ayrı ayrı varolmaları ya da algılanabilir olmalarıdır. 

 

“Duyuyla belki de hiçbir zaman böyle bölünmüş olarak algılamadığım 

şeyleri gerçekten de düşüncemde bölebilir, ya da birbirinden ayrı 

düşünebilirim. Böylece kolsuz bacaksız bir insan gövdesi imgeleyebilir, ya da 

gülün kendisini düşünmeden kokusunu düşünebilirim. Buraya dek 

soyutlayabileceğimi – eğer gerçekten birbirinden ayrılmış olarak varolması ya 

da edimsel olarak böyle algılanması olanaklı nesneleri ayrı ayrı düşünmekten 

daha ileri gitmeden yaptığım bu işi soyutlama olarak adlandırmak uygun 

düşerse – yadsımayacağım. Ancak benim düşünce ya da imgelem gücüm 

gerçek varoluş ya da algı olanağını aşamaz.”133 

																																																								
132 Winkler, A.g.e., s.: 31. 

133 Berkeley, PHK, Madde 5. 
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Bir üçgen tanımı gereği üç kenara sahiptir. Üçgenin hem üçgen olup hem de 

aynı zamanda dört kenarlı olması ise tutarsızdır. Tutarsızlığı nedeniyle de Tanrı bile, 

dört kenarlı bir üçgeni var edemez.  

“Tanrı bir üçgen yarattığında, tanım gereği üç kenarlı bir şekil yaratmış 

olur; ancak dört kenarlı bir şekil yarattığında ise aynı tanımdan ötürü 

üçgenden farklı bir şey yaratmış olur. Berkeley, soyut idelerin temsil ettiği 

varlıkların, dört kenarlı üçgenler ya da evli bekarlar gibi, tutarsız oldukları 

görüşündedir. Berkeley böylece Tanrı’nın bile böyle bir varlığı yaratmaya 

gücünün yetmeyeceği sonucuna ulaşır. Tanrı’nın varlıkları tasavvur edip de, 

bu varlıklara şekil vermeye kalkıştığında amacına ulaşamaması gibi bir durum 

söz konusu olamaz. Çelişkileri bağdaştırmak sınırsız bir zihin için bile 

mümkün değildir.”134 

 

Belli bir boyuta sahip olmayan bir üçgen, anlaşılabilir bir şey değildir. Böyle 

bir üçgen idesine sahip olduklarını düşünenlerin, kendilerini böyle bir şeyin mümkün 

olmadığına ikna etmeleri için, bu tarz bir ideyi zihinlerinde şekillendirmeye 

çalışmaları yetecektir.135 

Berkeley sayı idesi ile ilgili olarak da üçgen kavramında rastladığımıza benzer 

bir tutum izlemektedir.  

“Euph: Söyle lütfen Alciphron, “sayı” sözcüğü de böyle tözsel 

(substantive) bir isim değil midir? 

Alc: Evet, öyledir. 

Euph: O halde şimdi, sayılı tüm işaretlerden, sözcüklerden, 

şeylerden ayrı, soyut bir sayı idesi tasarlayıp, tasarlayamayacağını bir 

düşün. Ben kendi adıma tasarlayamayacağımı itiraf ediyorum.  

																																																								
134 Winkler, A.g.e., s.: 36. 

135 Bkz.: Fogelin, A.g.e., s.: 32. 
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Alc: Açıkça kanıtlanabilir bilimin nesnesi olan, basit bir sayı idesi 

tasarlamak çok zor bir iş midir? Biraz dur, sayı idesini, sayı ile ilgili isim 

ve niteliklerden ve bütün sayılabilir tikel şeylerden soyutlayamıyor 

muyum, düşünmeme izin ver.  

Sonrasında Alciphron bir sure sessiz kaldı, ve şöyle devam etti: 

Doğruyu söylemek gerekirse, soyutlayamıyorum. 

Euph: Fakat ne sen ne de ben ayrı bir basit sayı idesi düşünebilsek 

de, sayısal isimleri uygun ve belirgin bir biçimde kullanabiliyoruz. 

İşlerimizin düzeni ve yönetiminde bizi yönlendiriyorlar, ve öylesine bir 

zorunluluğa sahipler ki, onlar olmaksızın ne yapmamız gerektiğini 

bilemezdik. Ve dahası eğer diğer insanların yetilerinin de benim yetilerim 

gibi değerlendirilirse, kesin bir basit soyut sayı idesi elde etmek, dine 

ilişkin herhangi bir gizemi idrak etmek kadar zordur.”136 

 

Berkeley genel idelerin her zaman soyutlama yoluyla biçimlendirildiklerinin 

varsayıldığını dile getirir. “İdeaların nasıl genelleştiklerini inceleyerek sözcüklerin 

nasıl genelleştiklerini daha iyi değerlendirebiliriz. Burada, genel ideaların 

varolduklarını saltık anlamda yadsımadığıma, yalnızca soyut genel idealar olduğu 

düşüncesine karşı çıktığıma dikkat edilmelidir.”137 Tikel olan bir ide, aynı türden 

diğer tek tek ideleri temsil ettiğinde ya da onların yerine kullanıldığında genel 

olmaktadır. Bu noktada Berkeley bir doğruyu ikiye bölme örneğini vermektedir. 

 

“Bir geometri uzmanının bir doğruyu iki eşit parçaya bölme yöntemini 

uyguladığını düşününüz. Diyelim ki bir inç uzunluğunda siyah bir çizgi çiziyor: 

bu her ne kadar kendi başına tikel bir doğru ise de, bu doğru genel anlamı 

bakımından olabilecek bütün doğruları temsil eder; çünkü bu tikel doğruda 

tanıtlanan bütün doğrularda ya da genel olarak doğruda tanıtlanmış demektir. Bu 

																																																								
136 Berkeley, Alciphron, s.: 299. 

137 Berkeley, PHK, s.: 22. 
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tikel doğru nasıl gösterge durumuna getirildiğinde genel oluyorsa, salt kendi 

başına tikel olan ‘doğru’ adı da gösterge olduğunda genelleştirilmiş olur.”138 

 

 Bir inçlik siyah bir çizgi, kendi başına tikel bir çizgidir. Burada bütün tek tek 

çizgileri temsil eder. ‘Genel bir çizgi’den çıkmıştır. Ancak bu belli çizginin bir şeye 

işaret ediyor olması, onu genel yapmaktadır. Ele alınan ‘çizgi’ isim olarak tamamen 

tikel iken, bir şeye işaret etmesi nedeniyle geneldir. Yani genelliği kendinden 

değildir, bunu tek tek bütün tikel çizgilere borçludur.  

Berkeley’ye göre genel soyut ideler, soyut doğalar ve kavramlar öğretisinin bir 

sonucu olarak ortaya çıkmışlardır. Bu problemin temelinde dil bulunmaktadır. 

 

“Böylesine evrensel ölçülerde benimsenmiş bir sanının kaynağı da 

elbette kapsamı usun kendisinden daha dar olan bir şey olamazdı. Bu 

düşüncenin doğruluğu, başka nedenlerden olduğu kadar, soyut ideaların en 

becerikli savunucularının bunların adlandırma amacıyla oluşturulduğunu açık 

açık söylediklerinde ortaya çıkmaktadır; buradan söz ya da tümel simgeler 

olmasaydı, hiçbir zaman soyutlama düşüncesi de olmayacaktı yargısı açıkça 

çıkıyor.”139  

 

Konuşma ya da tümel işaretler diye bir şey olmadığında, soyutlama da 

olmayacaktır. Dilin doğası incelenirken, öncelikle her bir sözcüğün tek bir anlama 

sahip olduğu düşünülmektedir. Her genel adın, tek bir doğru anlama sahip olduğu ve 

bu anlamın soyut ideler tarafından inşa edildiği düşünülmektedir. Bu soyut ideler 

üzerine yapılan derin düşünmeler sonucunda, genel adın tek bir şeye karşılık geldiği 

fikrine ulaşılır. Berkeley’ye göre burada gözden kaçan nokta şudur: her bir genel ad, 

tek bir şeye karşılık gelmemekte; pek çok tikel ideyi içermektedir. Dolayısıyla tek bir 

adın yalnızca bir anlamı olduğu ve tek bir tikele karşılık geldiği söylenemez. Ancak 
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bu tanım farklı özelliklere, niteliklere sahip tüm üçgenler için geçerli olan bir 

tanımdır.  

 

 

“Örneğin ‘üçgen’ üç dik doğru tarafından sınırlanan bir düzlem olarak 

tanımlandığında bu ad başkalarını değil de yalnızca belli bir ideayı 

göstermekle sınırlanmıştır. Buna yanıtım, tanımda ne yüzeyin büyük ya da 

küçük, ne kenarların uzun ya da kısa, eşit ya da farklı oluşundan, ne de 

kenarlar arasındaki açılardan söz edilmemektedir olur. Bütün bunlarda büyük 

bir çeşitlilik olabilir, öyleyse ‘üçgen’ sözcüğünün anlamını sınırlayan 

değişmez bir idea yoktur. Bir adı sürekli aynı tanıma bağlamak ayrı, bu adın 

her yerde aynı ideanın yerini tutması ayrı şeylerdir; bunlardan ilki gerekli, 

ikincisiyse yararsız ve kullanışsızdır.”140  

 

Diğer yandan dilin tek amacı iletişim değildir. “Dilin belli bir tutkuyu 

uyandırmak, bir eyleme yöneltmek ya da ondan caydırmak, tini belli bir düzene 

sokmak gibi başka amaçları da vardır.” 141 Bununla birlikte, dilin belli bazı duygular 

uyandırmak gibi bir görevi de vardır. Ancak örneğin korku, öfke vs. gibi duygular 

söz konusu olduğunda, her defasında bir soyut idenin zihinde uyandırılması 

gerekmez.  

 

“Genel ve soyut terimlerin, konuşma dahilinde işe yarar oldukları 

olgusu, pek çok insanı, bu gibi terimlerin etkisini layıkiyle kavramıyor olsalar 

bile, yanlışa sürükler.  Nitekim bu terimler, bir anlamda konuşmayı kısaltmak, 

bir anlamda da öğretme niyetiyle filozoflar tarafından yaratılmışlardır. Bunun 

edeni bu terimlerin,  tam olarak maddi ve tikel olanda varolan, şeylerin 

doğasına uygun olmaları değil; ancak kavramları ya da en azından tümel 
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önermeleri oluşturuyor olmalarıyla sınırlı olmak üzere, öğretim için münasip 

olmalarıdır.”142 

 

Yalnızca belli sözcüklerin kullanımları herhangi bir ide işe dahil olmaksızın 

yeterli olur. Bunun için elbette başta bir takım idelerin anlamları bilinmelidir. Ancak 

bir kere bir dile aşina olunduğunda, her defasında bu soyut idelere geri dönme 

zorunluluğu ortadan kalkar. 

 

3.2.3. İde Kavramı ile İlişkileri Bağlamında Algı ve Zihin 

Kavramları 

 

Algılanan ve algılayan ilişkisi, Berkeley’nin düşüncesinde önemli bir yere 

sahiptir. Bu ilişki PHK ve Üç Konuşma’nın pek çok pasajında dile getirilmekte ve 

Berkeley felsefesinin genel hatları bu ayrım üzerinden şekillenmektedir. 

Yukarıda da andığımız gibi Berkeley, iki tür varlıktan bahsetmektedir; 

bunlardan ilki duyular aracılığıyla algılanan ideler (duyu nesneleri), diğeri bu ideleri 

algılayan ruhlardır. Biri algılanan, diğeri algılayan bu iki tür varlıktan başka herhangi 

bir varlık türünden bahsetmek, Berkeley açısından mümkün değildir. Ona göre, 

varolan her şey algı kavramı ile ilişkilendirilebilir. Öyle ki, varolanlar algı ile olan 

ilişkilerine göre birbirlerinden ayırt edilmekte ve tanımları da bu doğrultuda 

yapılmaktadır. Varolan şeyler tanımlanırken, varolma kavramının temeline konmuş 

olan algı kavramından hareket edilir. Duyulanabilir şeylerin tecrübe ve bilgisine 

dayanarak zihinde oluşturulan ideler ile imgelem aracılığıyla edinilen düşünme 

nesneleri de yine algılanan ve algılayan varlıklar arasındaki ilişki ve bağ sonucunda 

ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla zihinde ve imgelemde bulunan varlıkların 

varolmaları da yine algılanma yolu ile güvence altına alınmaktadır.  

																																																								
142 George Berkeley, Philosophical Writings, An Essay on Motion, Ed. Desmond M. Clarke, 
Cambridge University Press, 2009, New York, s.: 245. 
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Berkeley’ye göre algılanan şeyleri algılayan, bu çeşitliliğin bilgisine sahip 

olan; ideleri değiştiren, üreten vs. bir şey olmalıdır. Ancak bu şey bir nitelik, ide ya 

da ide birlikteliği veya maddi töz değildir.  

 

“Ancak bütün bu sonsuz çeşitlilikteki ideaların ya da bilgi nesnelerinin 

yanında, bunları bilen ya da algılayan, istemek, imgelemek, anımsamak gibi 

çeşitli işlemler uygulayan bir şey daha vardır. Ben bu algılayan etkin şeye 

zihin, tin, ruh, ya da kendim diyorum. Bu sözcüklerle idealarımdan herhangi 

birini değil de, onlardan büsbütün farklı bir şeyi, idealarımın kendisinde 

varoldukları ya da kendisiyle algılandıkları –bir ideanın varoluşu 

algılanmasından başka bir şey olmadığına göre bunlar aynı anlama gelir- bir 

şeyi gösteriyorum.”143 

 

Düşünen, algılayan, irade gösteren, imgeleyen, hatırlayan vs. idelerden 

tamamen ayrı olan bu varlık alanı zihindir. Bu şey maddi bir varlığı olmayan, etkin 

bir töz ya da ruhtur. Şu halde, bahsedilen iki varlık alanından biri idelerken, diğeri 

zihindir.  

 

“Euph: Tanrı aşkına söyle bana Alciphron, bir ide bütünüyle etkin 

olmayan değil midir? 

Alc: Öyledir. 

Euph: O halde etken biri; etkin bir zihin ya da ruh, bir ide veya idea 

benzeri bir şey olamaz. Bu nedenle, etkin bir ilkeye, ruha veya tine işaret eden 

sözcüklerin kesin ve uygun bir biçimde, ide anlamına gelmedikleri açıktır. 

Fakat bu sözcükler gene de önemsiz değildirler. “Ben” ya da “kendim” 

sözcüklerinin taşıdıkları anlamı ve bu sözcüklerin bir ide ya da ideye benzer 
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olmamakla birlikte; düşünen, ideler üzerinde irade gösteren, onları idrak eden 

ve onlarla iş gören bir şey olduklarını kavrarım.”144  

 

Berkeley’ye göre evrenin temel parçaları, düşünen, algılayan, hayal kuran vs. 

etkin varlıklardır: yani tinler (spirits), ruhlar (souls) ve zihinler (minds). Diğerleri 

yalnızca algılayan zihinlerde varolabilirler.  

 

“Berkeley’ye göre, en temel anlamıyla, olmak ya da varolmak, bir 

algılayan olmaktır; varolan diğer her şey bir algılayan tarafından algılanmak 

bakımından varolurlar. Yalın bir biçimde dile getirmek gerekirse, algılayan bir 

varlığın olmadığı bir evren, hiçbir şey içermez, ya da daha doğru bir ifadeyle 

zaten varolmaz.”145 

  

Gerek duyulardan kaynaklı olan, gerekse imgelemde varolan her şey ancak bir 

zihinde bulunmak yoluyla varlık kazanır. İmgelem tarafından şekillenen ideler, 

düşünceler vs. nasıl zihin dışında var olamıyorlarsa, çeşitli duyumlar ya da duyulara 

kazınmış olan ideler de, onları algılayan bir zihnin dışında var olamazlar. Bütün 

duyulur nesneler, imgelem yoluyla edinilen ideler ya da zihnin işleyişi sonucu 

edinilen her türden bilgi, ancak bir zihin tarafından algılanmak yolu ile vardırlar.  

Zihin belli bir soyutlama gücüne sahiptir. O, farklı uzamlarda ortak veya 

benzer şeyler olduğunu ve birini diğerinden ayıran kendine özgü bir şeyler olduğunu 

ayırdeder. Farklı nesnelerde ortak olanı yüzey, şekil, vs.den ayrı düşünebilir.  

Bundan başka zihin, birbirine karışmış, birden çok ortak niteliğin soyut 

idelerine de ulaşır. Örneğin Peter, James vs. den hareketle, birbiriyle ortak olan insan 

ya da insanlık ya da insan doğası olarak adlandırılan soyut ideye ulaşır. Bu soyut 

idede, örneğin renk vardır, çünkü rengi olmayan bir insan düşünülemez; ancak tek 

bir renkten de söz edilemez. Çünkü her insanda ortak tek bir renkten bahsedilemez. 
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Buna boy da eklenebilir; yine aynı şekilde tüm insanlar aynı boyda olmasalar da, 

boyu olmayan bir insandan bahsedilemez. Ancak bu özelliklerin hepsini değilse bile, 

bir kısmını paylaşan başka yaratıklar da vardır. Bunlardan yalnızca insana ait olanlar 

dışarıda bırakılıp, canlı yaratıklara ait olanlar, sözgelimi vücut, yaşam, duyu, vs. gibi 

elde tutulursa, hayvan idesine ulaşılabilir. 

 

“Karmaşık insan ideasından bütünüyle olmasa bile kimi bakımlardan 

pay alan çeşit çeşit yaratık bulunduğu için zihin insana özgü olanı dışarıda 

bırakıp, yalnızca tüm canlı varlıklarda ortak olanı alıkoyarak, tikel 

insanlardan, kuşlardan, vahşi hayvanlardan, balıklardan ve böceklerden 

soyutladığı hayvan ideasını tasarlar.”146  

 

Bundan başka tasarlanmış olan her şey de zihnin içindedir. Zihinden bağımsız 

olan ve o an için algılanmayan bir ev tasarlamak mümkündür. Ancak aklın 

tasarlayamayacağı bir şeyi tasarlamaktan bahsedilemez. İki başlı bir insan ya da 

insan başlı, at gövdeli bir yaratık zihinde canlandırılabilir. Ancak bu da belli bir şekil 

ve renge sahip olarak yapılabilir. Ne kadar uğraşılsa da bunlardan bağımsız bir soyut 

ide düşünülemez. Hareketi bir bedenden ayrı düşünmek de aynı şekilde imkansızdır. 

Benzer şekilde ıssız bir yerdeki bir ağaç örneğini düşünelim. Bu ağacı gören kimse 

yoktur, ancak bu zaten insana ait bir tasarıdır. Bu örnek bütün zihinlerin, 

algılayanların dışında varolduklarının tasarlanacağını kanıtlayamaz.  

Zihinde tasarlananlar nesneler, aynı rüyada görülen şeyler gibi zihnin dışında 

değildirler. Bu durumda rüyada görülenler ile zihinde tasarlanan şeyler arasında bir 

benzerlik olduğu düşünülebilir. Ne var ki “düşüncesiz (unthinking) bir varlığın bir 

zihin tarafından algılanmaksızın var olacağını farz etmek, hem mutlak olarak 

imkansız hem de açık bir çelişkidir.”147 Nasıl ki rüyada görülen şeylerin zihnin 

dışında da varolduklarını onların sonuç olarak çıkartamıyorsam; duyulanabilir 

nesnelerin de zihnin dışında varoldukları onların görünüşlerinden ya da algılanma 
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tarzlarından hareketle çıkaramam.  

Zihnin, şeyleri üretmesi ve etkilemesi irade olarak anılmaktadır. İradenin 

kendisi bir ide değildir. Ancak her bir insan bir ruha ve zihnin işleyişine; isteme, 

sevme, nefret etme gibi duygu durumlarına sahiptir. Zihin irade gösterdiği zaman 

etkindir. Başka bir deyişle zihin, algılarında ancak iradeyi (volition) içerdiği sürece 

etkindir.  

 

“Ancak düşüncelerim üzerindeki gücüm ne olursa olsun, ideaların 

gerçekten de duyuyla algılandıklarını, istencime bağlı olmadıklarını 

görüyorum. Parlak gün ışığında gözlerimi açtığımda, görüp göremeyeceğim 

ya da görüşüme girecek tikel nesneleri seçmek elimde değildir; bu işitme ve 

bütün duyular için de böyledir; duyulara verilen bu idealar benim istencim 

yarattığı şeyler değildir.”148  

 

Sözgelimi koklama ve nefes alma arasında bir ayrım vardır. Koklama bir 

anlamıyla bir çeşit sonuca işaret eder. Belli bir anda, belli bir şeye yaklaşarak 

koklama sonucunda alınan koku isteğe bağlıdır. Ancak nefes alırken kokuyu 

algılama iradeye bağlı değildir. Burada bir edilginlik söz konusudur. Farklı bir 

duyudan hareketle örnek verilecek olursa, gözü açmak ya da kapamak irade ile 

ilgilidir. Diğer yandan örneğin görülebilecek bir mesafede bulunan bir çiçeğin 

renklerini algılamak, aynı türden bir iradeye işaret etmemektedir. Görme ışığı ve 

renkleri algılamak ise, edilgin bir durumdur.  

İnsanın kendi iradesi dışında gerçekleşen şeyler düşünüldüğünde, idelerin ya 

da algı nesnelerinin zihnin dışında da bir varlığa sahip olduklarına inanılabilir. Ancak 

algının doğrudan nesneleri zihin olmadan varolamazlar. Fakat bu şeylerin irade dışı 

gerçekleşiyor olması, bir dış nedene işaret ediyor diye düşünülmektedir.  

 

“Bir şeyi onu anladığımız zaman biliriz; ve onun neyi gösterdiğini 

yorumlayabildiğiz ya da söyleyebildiğimizde anlarız. Açıkçası duyu hiçbir 
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şeyi bilemez. Elbette sesleri duymayla, renkleri (character) görmeyle algılarız; 

ancak böylelikle onları anladığımızı söylemiş olmayız. Aynı nedenle, doğa 

fenomeni, herkes için benzer şekilde açıktır; ancak herkes doğal şeylerin 

aralarındaki bağlantıyı aynı şekilde öğrenmemiş, ya da ne anlama geldiklerini 

anlamamış, veya onları kullanarak nasıl öngörü sahibi olunacağını 

bilememişlerdir.”149 

 

Hangi türden idelerin, hangi türden idelere eşlik ettiğini, tecrübe yoluyla 

öğreniriz. Zihnimiz bir ideden etkilendiği anda, derhal, düzenli olarak birlikte 

tecrübe edilen diğer ideyi düşünürüz.150 Alışkanlık, düzenli olarak birlikte tecrübe 

edilen ideleri bağdaştırmamızı sağlar.  

 

“Bu (tecrübe) bize eylemlerimizi yaşam yararına düzenlememizi 

sağlayacak bir öngörü verir. O olmasaydı sonsuza dek ne yapacağımızı 

bilemez bir durumda olurduk; ufacık bir zevki elde etmek ya da bir duyudan 

gelen ufacık bir acıyı önlemek için ne yapmak gerektiğini bilemezdik.”151  

 

Acıdan kaçınmak ve hazza ulaşmak için, hangi duyu idelerinin, hangi duyu 

ideleri ile birlikte olduğunu öğrenmek durumundayız. 

 

3.2.4. İde Kavramından Hareketle Tanrı’nın Ele Alınması 

 

Tanrı doğayı belli yasalara göre, idelerin bizi nasıl etkileyeceğini bize 

göstermek için yaratmıştır. O, doğa yasalarını bize yol gösteren bir çeşit evrensel dil 
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biçiminde yazmıştır.152 Doğadaki zenginlik ve mükemmelliğin ne ile ilgili olduğu 

sorusunun cevabı işleyiş ve düzen dakik olarak belirlenmiş yasalara tabidir. “bu 

dünyalarda mutlak mükemmellikte bir zihnin enerjisi sonsuz şekiller altında 

kendisini açığa vurur.”153 “Şeylerin düzeni ve seyri, ve günlük hayata ilişkin 

deneyimlerimiz, dünyanın olağan düzenine hükmeden ve etkileyen, fevkalade bir 

etken ve neden olarak bir Zihin varolduğunu gösterir.”154 

Ancak duyular ve imgelem bu mükemmel işleyişi bütünüyle kavrayacak güçte 

değildir. Berkeley, buradan Tanrı fikrine ulaşmaktadır. Üç Konuşma’da, Philonous 

bir akıl yürütme ortaya koymaktadır. Bu akıl yürütme uyarınca irade ancak bir ruhta 

bulunabilir. Çünkü irade kavramı bir etkin olma durumunu içermektedir. Etkin olan 

varlık ile kastedilen şey ruhtur. Zihnin bir kaynaktan idelere ulaşabilmesi için, o 

kaynağın kendisinde de ide olması gerekir. Bu durumda idelerin kaynağı olarak 

bizden ayrı varlıklarda bulunan güçleri kabul etmek durumundayız. Bu varlık, ne 

zihin ne de idenin kendisi olduğuna göre, onun ne tür bir varlık olduğu sorusu 

gündeme gelmektedir. Birincisi bunun etki eden, isteyen ve irade gösteren bir varlık 

olduğu fikri takip edilmelidir. İkincisi algılanan herhangi bir şey, bir bilme 

melekesinden ayrı varolamaz. Öyleyse bu varlığın, bir zihin ya da ruh olması 

gerektiği aşikardır.   

Düşünmeyen şeylerin kesin olarak varolmaları ancak algılanıyor olmaları ile 

mümkündür. Onları algılayan zihnin dışında varolmaları mümkün değildir. Başka bir 

deyişle onlar algılanmak dışında bir varlığa sahip olamazlar. Benim ya da başka bir 

yaratılmış ruh (created spirit) tarafından algılanmayan duyulur bir şey, ya herhangi 

bir varlığa değildir ya da Sonsuz Ruh’un zihnince algılanmaktadır.155  

 

 “Duyu ile algıladığı şeye, o, gerçek adını verir ve onun orada 
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153 Berkeley: Üç Konuşma, s.: 64. 
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155 Bkz.: Berkeley: PHK, s.: 39. 
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bulunduğunu ya da var olduğunu söyler, algılayamadığı şeyin ise var 

olmadığını ileri sürer.”156 

 

Ancak imgelemin ürettiği ideler ile duyu nesneleri arasında bir ayrım olmak 

durumundadır. Berkeley için bu ayrım açıktır; imgelem tarafından üretilen ideler, 

belirsiz ve iradeye bağlıdırlar. Duyu ile algılanan gerçek şeyler ise daha canlı ve 

belirgindirler. Onlar Tanrı’nın zihnindeki idelerdir.    

 

 

3.3. Berkeley’de Maddi Töz Kavramının Anlamı ve Eleştirisi 

 

Berkeley PHK’nın pek çok yerinde, duyulara konu olan şeylerin gerçekliğini 

yadsımadığını, aksine felsefesiyle bu türden varolanları bir anlamda güvence altına 

aldığını dile getirmektedir. Ona göre duyulanabilir şeyler, gerçekten de duyulara 

konu olan biçimde vardırlar. Berkeley bunların varlığına ilişkin bir şüphesinin 

olmadığını vurgulamaktadır.  

 

“Gördüğümün, işittiğimin, duyumsadığımın gerçekten varolduğundan, 

yani benim tarafımdan algılandığından, kendi varlığımdan kuşku 

duyduğumdan daha fazla kuşku duymam. Ancak duyu yoluyla algılanmayan 

bir şeyin varoluşunun kanıtı olarak duyu tanıklığı nasıl ileri sürülebilir, işte 

bunu anlamıyorum.”157 

 

Berkeley’nin karşı çıktığı duyulara konu olan şeylerin duyulara kaynaklık eden 

birer töz olarak ele alınmasıdır. Berkeley’ye göre onlar algılanıyor olmak dışında bir 

varoluşa sahip değildirler. 
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“Duyuyla ya da düşünerek kavrayabileceğimiz hiçbir şeyin varoluşuna 

karşı bir tartışma yapmıyorum. Gözlerimle gördüğüm, ellerimle dokunduğum 

şeylerin varolduklarından, gerçekten varolduklarından en küçük bir kuşkum 

bile yok. Varolduğunu yadsıdığımız tek şey filozofların özdek ya da cisimsel 

töz dedikleri şeydir.”158 

 

Bir ağacı algıladığım zaman, ağaca benzeyen bir şeyin neden olduğu, ağaca 

benzer bir duyuma sahip olurum. Gerçek ağaç, zihinden bağımsız “dışarıda bir 

yerde” varolan bir şeydir. Ancak, böyle bir teorinin her şeyden önce kavramsal 

olarak tutarsız olduğu ve üstesinden gelinemez epistemolojik zorluklara neden 

olduğunu düşünülür.159 

 

3.3.1. Berkeley’de Maddi Tözün Açılımı ve İde ile İlişkisi 

 

Berkeley açısından, insan bilgisi ideler ve ruhlar olmak üzere iki temel 

kategoriye ayrılmıştır. Berkeley’ye göre insanı yanlışlığa sürükleyen şey, 

düşünülebilir ya da zihinde varolan şeylerin yani idelerin farklı bir varlığa sahip 

olduğunun düşünülmesidir.  

 

“Dolaysız algı nedenlerinin zihinden bağımsız, zihin olmaksızın 

varolmadıklarını açıkça gören filozoflar, sıradan insanların yanlışını belli bir 

ölçüde düzeltmiş olsalar bile, daha az saçma gibi görünmeyen bir başka 

yanılgıya, zihin olmaksızın gerçekten varolan ya da algılanmaktan ayrı bir 

kalıcılığa sahip belli nesneler bulunduğunu, idealarımızın yalnızca bunların 
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imgeleri ya da benzerleri olduklarını, bu nesneler tarafından zihne verilen 

şeyler olduklarını düşünme yanılgısına düşmüşlerdir.”160 

 

Düşünmeyen nesnelerin kendilerine ait, zihinden bağımsız, ruhlar tarafından 

algılanmayan, doğal bir töze sahip oldukları düşüncesi, insanları büyük hatalara 

sürüklemiştir.  

 

“Eski filozofların olsun çağcıl filozofların olsun doğa araştırmalarında 

elde ettikleri başarıların tümü cisimsel tözün ya da özdeğin gerçekten 

varolduğu varsayımına dayanmaktadır. Bunları, bu varsayım olmaksızın, bu 

varsayımla açıklanabildiği kadar iyi açıklanamayacak tek bir görüngü yoktur 

diyerek yanıtlarım. Bu, ilkelerden yapılan bir tümevarımla da kolaylıkla 

gösterilebilir. Görüngüleri açıklamak belli durumlarda belli idealardan niçin 

etkilendiğimizi göstermek demektir. Oysa özdeğin tine nasıl etki edeceğini ya 

da tinde nasıl idea ortaya çıkaracağını hiçbir filozof açıklamaya yanaşmaz; o 

halde özdeğin doğa felsefesine hiçbir yararı olmadığı apaçıktır. Ayrıca, şeyleri 

açıklamaya girişenler bunu cisimsel tözle değil, gerçekte idealardan başka 

şeyler olmayan ve bu nedenle önceden de gösterildiği gibi, hiçbir şeyin nedeni 

olamayacak beti, devinim ve diğer niteliklerle yapıyorlar.”161 

 

Berkeley’ye göre tam da bu nokta şüpheciliğin kaynağıdır. Bu tür yanlışlara 

düşmemek için algılanan şeylerin, algılanmayan ya da zihinden bağımsız olarak 

varolan şeylere bağlı olup olmadıkları ve eğer bağlı iseler, bunların nasıl 

bilinebileceği soruları üzerinde durulmalıdır. Renk, şekil, hareket vs. gibi zihinde 

olan duyumlar sorunsuz bir şekilde bilinmektedirler. Onların algılanmayan bir 

yanları yoktur. Diğer yandan zihnin dışında varolduğu öne sürülen şeylerin ya da 

arketiplerin, imgeleri veya işaretleri sözkonusu olduğunda şüpheciliğe doğru gidilir. 
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Oysa ki Berkeley’ye göre algımızın ötesinde, kendinde gerçek olanın, insan bilgisine 

konusu olması mümkün değildir.  

 

“Kısacası, dışsal nesneler olsaydı yine de bunu bilemezdik; böyle 

nesneler olmasaydı, varolduklarını düşünmek için şimdiki gerekçelerimizin 

tıpkısı gerekçelerimiz olabilirdi.”162  

 

Algıladığımız, şeylerin sadece görünüşleri değil, aynı zamanda gerçek 

halleridir. 

 

“Dışsal cisimlerin varoluşlarını kavramak için ne yaparsak yapalım 

sonunda yalnızca kendi idealarımızı düşünürüz. Ancak zihin, tam da nesneler 

kendisi tarafından algılandıkları ya da kendisinde varoldukları sırada, 

kendisini unutarak bu nesneleri düşünmeksizin ya da zihin olmaksızın 

varolduklarını kavrayabileceği, dahası gerçekten de kavradığı yanılgısına 

düşer. Biraz dikkat edilecek olursa burada söylediklerimizin doğru ve apaçık 

olduğu görülür, böylece özdeksel tözün varolmadığını gösterecek başka kanıt 

aramaya da gerek kalmaz.”163  

 

Maddenin ne olduğunun dile getirilemiyor ve bilinemiyor oluşu; uzamı 

destekleyen madde derken, dile getirilen uzamın da açıklanamamasına neden 

olmaktadır. Uzamın ne olduğunu bilmek mümkün değildir. Çünkü kendisinden 

hareketle uzamı açıklayacağımız maddenin ne olduğunu bilmek mümkün değildir.  

Dahası Berkeley’ye göre, bunlara genel olarak uzam, genel olarak hareket vs. 

denmesi durumunda bile, zihnin dışında varolmaları ancak hatalı olduğu önceden 

vurgulanmış olan soyut ideler öğretisi ile ilişkilendirilebilir.  
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“Özdek düşüncesinin hamilerinin kendileri bile idealarımızla aralarında 

zorunlu bir bağlantı olduğunu öne sürmezken, hangi usa vurma bizi 

algıladıklarımızdan yola çıkarak cisimlerin zihin olmaksızın da varolduklarına 

inandırabilir ki?”164 

 

Berkeley, maddenin herhangi bir nesnenin bütün özelliklerinin yokedildiğini 

varsayarak, geriye o maddeye ilişkin ne kalacağını düşünür. Bu düşünme biçimi, 

‘mutlak uzay’ anlayışına işaret eder. Ancak Berkeley, böyle bir anlayışın ancak bir 

hiçliği akla getirdiğini savunur.   

 

“Bütün nesnelerin yokedildiğini ve geriye hiçbir şey kalmadığını 

düşünelim. Geriye kalan, nesnelerin konum ve uzaklıkları da aynı anda 

nesnelerin kendilerinden ayrılacağına göre,  mutlak uzay olarak adlandırılan 

şeydir. Bu mutlak uzay o halde, sonsuz, hareketsiz, bölünemez, duyulanamaz 

ve herhangi bir ilişki ya da ayırt edici özellik barındırmaz olmalıdır.  Bu 

durumda, bütün özellikleri bir yoksunluğa işaret ettiğinden ve olumsuz 

olduğundan, yalnızca bir hiçliğe işaret etmektedir.”165 

 

Berkeley maddi cisim diye bir şeyin varolması durumunda, bunun ne 

olduğunun bilenebilir olması gerektiğini dile getirmektedir. Örneğin kimsenin 

algılamadığı kapalı bir kitaplıkta bulunan kitapları düşünelim. Kimsenin onları 

algılamadığını, dolayısıyla da onların varolmadıklarını mı söyleyeceğiz? Ancak bunu 

dile getirirken geçen bu süre içinde, onları zaten algılamış, düşünmüş olduğumuz göz 

önünde bulundurulmalıdır.166 

 

“Dahası, biraz düşünürsek, özdeğin ya da cisimsel tözün varoluşunu 

kabul etsek bile, hangi türden olursa olsun hiçbir tikel cismin algılanmadığı 
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sürece varolmadığı sonucunun bugün çoğunluğun kabul ettiği ilkelerden 

kaçınılmaz olarak çıktığını görürüz. Çünkü, 11’den ve onu izleyen 

bölümlerden de açıkça anlaşılacağı gibi, filozofların uğruna savaşım verdikleri 

özdek, duyularımızın kapsamına giren cisimlerin birbirinden ayırt edildikleri 

tikel niteliklerin hiçbirine sahip olmayan kavranılmaz bir şeydir.”167  

 

Bu aslında şunu gösterir: zihinde tasavvur ve ideleri şekillendirme gücü vardır. 

Ancak sahip olunan bu güç, bu şeylerin zihin dışında da varolduklarını göstermeye 

yetmemektedir. Zihnin kendisi dışında bulunan nesneleri tasavvur edebildiği 

görülmektedir. Bu nokta dikkatlice araştırıldığında maddi töz için artık daha açık bir 

karşı kanıta ihtiyaç duyulmayacaktır. 

Materyalizm soyut ideler öğretisine dayandırılmaktadır. Soyut ideler 

öğretisinin kabul edilemez olması, materyalizmin de reddedilişinin temelinde yeralır. 

Ancak Winkler, Berkeley’nin soyutlama üzerine eleştirisinden böyle bir görüşün 

ortaya çıkması mümkün olamayacağını belirtir.  

 

“Bir idenin soyut olduğu söylenmeden önce, idenin nesnesinin 

varolamayacağı bilinmelidir. Bu da zihinden bağımsız olarak varolabilen bir 

nesnenin idesinin soyut olduğuna karar verilmeden önce, böyle bir nesnenin 

mümkün olamayacağı bilinmelidir. Ancak eğer böyle bir şeyi göstermenin bir 

yolu var ise, neden soyutlama kavramından yararlanmak gereksin?” 168  

 

Winkler’a göre Berkeley, zihinden bağımsız varolan nesnenin idesinin soyut 

olacağı sonucunu çıkarmış olabilir.169 Ancak Berkeley, soyutlama iddiasını bir 

önerme olarak ileri süremez. O halde, materyalizm iddiasının soyutlama ile 

ilişkilendirilmesi başka bir biçimde olmalıdır. 
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3.3.2. Madde Kavramının Diğer Kavramlarla İlişkilendirilmesi  

 

Madde kavramının bir töz olarak varolamayacağı, böyle bir kavrama ihtiyaç 

duyulmadığı kanıtlandıktan sonra, maddenin bir dayanak (substratum) olarak ne 

anlama geldiği araştırılmaktadır.   

 

“Uzamın, özdeğin kipi ya da bir ilineği olduğu, özdeğin de onu taşıyan 

dayanak olduğu söylenir. İmdi, özdeğin uzamı taşımasının ne anlama geldiğini 

açıklamanızı istiyorum. Özdeğe ilişkin hiçbir ideanız olmadığı için bunu 

yapamayacağınızı söylüyorsunuz. Benim yanıtım da şu: eğer sözlerinizin bir 

anlamı varsa, özdeğe ilişkin olumlu bir ideanız olmasa bile, en azından göreli 

bir ideanız olmalıdır; ne olduğunu bilmeseniz bile ilineklerle olan bağıntısını 

ve ilinek taşımanın ne anlama geldiğini bilmeniz gerekir. ‘taşıma’nın burada 

sıradan ya da sözel anlamda – sütunlar yapıyı taşırlar dediğimizdeki anlamda- 

kullanılmadığı açıktır; öyleyse onu nasıl anlamalı?”170  

 

Maddenin bir töz ya da dayanak olarak varolamayacağını kanıtlanmıştır. 

Ancak bu noktada idelerin bir ara nedeni (occasion) olarak maddenin varolup 

olamayacağı da araştırılmalıdır.  

 

“Filozofların özdek betimindeki gibi eylemsiz, duyusuz, uzamlı, katı, 

betisi olan, devindirilebilir ve zihin olmaksızın varolan bir töz olamayacağı 

açık olabilir: ancak yine de birisi olumlu uzam, beti, katılık ve devinim 

idealarını özdek ideasının dışında bırakır ve özdek sözcüğüyle yalnızca zihin 

olmaksızın ya da algılanmaksızın varolan eylemsiz, duyusuz bir tözü, 

idealarımızın ara nedeni (occasion) olan ya da Tanrı’nın o hazır bulunurken 

bizde idealar uyandırmayı yeğlediği bir tözü anlatmak istediğini söylerse, işte 

o zaman böyle bir anlam verilen özdeğin varolması olanaklı olmalıdır. Buna 
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yanıt olarak ilkin ilineksiz bir töz varsaymanın tözsüz ilinekler varsaymaktan 

daha az saçma görünmediğini söylerim. İkinci olarak, bu bilinmez varolduğu 

kabul etsek bile bu töz nerede olabilir? Zihinde olmadığı konusunda 

uzlaşılmıştı; uzamın ancak zihinde varolduğu daha önce tanıtlandığına göre 

yerde varolmadığı da kesin; öyleyse varolduğu bir yer yoktur.”171  

 

İlineksiz bir töz olamayacağı gibi, tözsüz bir ilinek de olamaz; tözsüz bir 

ilinekten bahsedilemez.  

 

“İlkin renk, beti ve devinimin ve bütün diğer nitelik ya da ilineklerin 

zihin olmaksızın, gerçekten varoldukları düşünülmüş ve kendi başlarına 

kavranılamadıkları için bunların içinde bulundukları bir düşünmeyen 

dayanağı ya da tözü varsaymak gerekliymiş gibi görünmüştü. Sonradan 

insanlar zamanla renklerin, seslerin ve bütün diğer duyulur, ikincil niteliklerin 

zihin olmaksızın hiç varolmadıklarına ikna olduklarında, bu dayanağı ya da 

özdeksel tözü yukarıdaki niteliklerden sıyırdılar, geride yalnızca hala anlık 

dışında varolabileceklerini ve buna bağlı olarak özdeksel bir desteği 

gerekseyeceklerini düşündükleri birincil nitelikleri, betiyi, devinimi ve 

benzerlerini bıraktılar. Oysa bu niteliklerin kendilerini algılayan bir tinin ya da 

zihnin içinde varolmaktan başka türlü varolmalarının olanaksız olduğu 

gösterildi, bundan da özdeğin varlığını varsaymak için artık hiçbir 

nedenimizin kalmadığı sonucuna varılır; dahası, özdek sözcüğünün niteliklerin 

ya da ilineklerin içinde varoldukları düşünmeyen bir dayanağı gösterdiği 

düşünülüyorsa böyle bir şeyin varolması büsbütün olanaksızdır.”172  

 

Maddi tözün varlığı kabul edildiğinde bu tözün tam olarak nerede bulunduğu 

açıklanmalıdır. Zihinde bulunmasa bile, yine de bir mekana ihtiyacı vardır. Ancak 

her türden mekan ve uzamın yalnızca zihinde yer alabileceği daha önce 

açıklandığından, bunu tekrar dile getirmeye ihtiyaç duyulmamalıdır. Madde üzerine 
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düşünmeye devam edildiğinde onun algılamayan, algılanmayan, eylemeyen, vs. 

olarak anılan özelliklerinin her birinin bir olumsuzluğa işaret ettiği görülecektir.  

Berkeley, dolayısıyla bu açıklamada altta yatan görece bir kavramın olması 

gerektiğini dile getirir. Ancak maddenin herhangi bir şeyi desteklemediği açıktır. Bu 

durumda bir yokluktan, varolmayan bir şeyden bahsediliyor olunmalıdır. Bilinmeyen 

bir ara nedenden bahsedeceksek, bu ara neden ile anlatılmak istenen nedir? 

 

“Ara nedenle ne anlatılmak istendiğini inceleyelim. Dilin bildiğimiz 

kullanımından çıkarabildiğim kadarıyla bu sözcük, şeylerin olağan düzeninde 

ya bir etki ortaya çıkaran etmeni ya da bu etkiye eşlik eden ya da ondan önce 

gelen bir şeyi göstermektedir. (…) özdek edilgin ve eylemsizdir dendiğine 

göre bir etmen ya da etkileyici olamaz. Bütün duyulur niteliklerden yoksun 

olduğuna göre algılanamaz da; böylece parmağımın yanmasının ardından 

gelen acının ara nedeni olduğu söylendiğinde olduğu gibi ikinci anlamda da 

algıların ara nedeni olamaz.” 173  

 

Bu durumda madde edilgin ve durağan ise, fail ya da etkin neden olamaz. 

Algılanmadığına göre de algının ara nedeni de olması da mümkün değildir. 

Dolayısıyla ara neden ya anlamsızdır ya da burada tamamen farklı bir anlamda 

kullanılmaktadır.  

 

“Acaba kendimize baktığımızda bütün idealarımızın, bütün 

duyumlarımzın, zihinlerimize duyu ya da düşünce yoluyla verilen kavramların 

arasında eylemsiz, düşüncesiz, algılanmayan bir ara nedenin varolduğu 

sonucunu kendisine dayanarak çıkarabileceğimiz ne algılıyoruz? Öte yandan 

Her şeye Gücü Yeten Tin’i düşündüğümüzde, bizi O’nun zihinlerimizde 

ideleri uyandırma işinde eylemsiz bir ara neden tarafından yönetildiğine 
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inandıracak, bırakın inandırmayı, böyle bir şeyin olabileceğinden kuşku 

duymamıza neden olabilecek ne olabilir?”174 

 

Bu problemin çözümü maddenin kimin için ara neden durumunda olduğunun 

ortaya koyulması ile mümkün olabilir. Madde bizim tarafımızdan algılanmadığı gibi, 

Tanrı tarafından da algılanmaz. Tanrı’nın, örneğin bir müzisyenin beste yapmak için 

ihtiyaç duyduğu notalar gibi, bu ideleri zihne verebilmek için bir maddeye ihtiyaç 

duyacağını dile getirmek ise Tanrı’nın mükemmelliği ile çelişecek bir başka ifade 

olmaktan öteye geçemeyecektir.  

O halde duyulanamayan, algılanamayan bir tözün varolması sözkonusu 

olamaz. Bir ruhun sonsuzca bilge, iyi vs. olduğu düşünüldüğünde zaten bu, doğanın 

bütün görünümlerini açıklamaya yetecektir. Bundan ayrı bir durağan, 

duyulanamayan maddenin varlığını kabul etmek, bu düşünceyi anlamada ihtiyaç 

duyulan bir zorunluluk değildir. En ufak bir doğa fenomeninin bile madde 

aracılığıyla açıklanabildiğine tanık olunamaz. Bu durumda madde bir ara neden 

olarak da adlandırılamaz.  

 

“Bir tinin sonsuz bilge, sonsuz iyi ve sonsuz güçlü oluşunun bütün doğa 

görüngülerini açıklamaya fazlasıyla yeteceğinin apaçık olduğunu düşünürüm. 

Eylemsiz, duyusuz özdeğe gelince, algıladığım hiçbir şeyin onunla en küçük 

bir ilgisi yoktur, algıladığım hiçbir şey onunla en küçük bir ilgisi yoktur, 

algıladığım hiçbir şey onun düşüncelerine götürmez.”175 

 

Maddenin varlığı problemine ilişkin bir açıklama da Üç Konuşma’da 

yeralmaktadır. Hylas’a göre insan çeşitli idelerin etkisi altındadır, bu ideler etkin 

olmayan, değişken, bağımlı varlıklardır. Ne kendilerinin, ne de birbirlerinin nedeni 

olabilmektedirler. Kendi kendilerine varolamamaları, onların da bir nedeni olması 

gerektiğini göstermektedir. Hylas bunu, ne olduğunu tam olarak ifade edemese bile, 
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madde olarak adlandırmaktadır. Bu durumda Hylas’ın, maddenin ne olduğunu değil 

yalnızca varolması gerektiğini bildiği düşünülmektedir.  

Ancak herhangi bir şeye keyfi isim verilemeyeceği de açıktır. Örneğin ateş 

derken su kastedilemez.  

 

“Aynı gerekçeye dayanarak, idealarımızın ara nedeni olan eylemsiz, 

düşüncesiz, ilkeleri olmayan bir töz olduğunu da söyleyebilirsiniz. Biz de 

söylediklerinizden istediğimiz şeyi anlarız.”176  

 

Bu durumda da madde denildiğinde bu katı bir töze işaret ediliyor olunmalıdır. 

Düşünemeyen, etkin olmayan, bir şeyin varolmayacağı daha önce açıkça 

gösterilmiştir. Kendisi aktif olmayan bir nedenden bahsetmek mümkün değildir. 

Düşünmeyen bir şey, düşüncenin nedeni olamaz. Bu durumda, maddenin varlığı 

kabul edilemez.   

 

“Algılanan şeylerin algılanmaktan ayrı bir varoluşlarının olmadığını ve 

bu nedenle eyleyebilen, düşünebilen ve kendilerini algılayabilen uzamsız, 

bölünemez tözlerden ya da tinlerden başka herhangi bir tözde 

varolamayacaklarını söylemekle diğerlerinden ayrılıyoruz.”177  

 

Onun görüşüne göre algılanan, gerçeklikten ayrı olan bir görünüş ya da 

gerçekliğin bir temsili değil, algılanan ve yalnızca o, gerçekliğin kendisidir. Doğru 

ile yanlış, gerçek ile gerçek olmayan arasındaki ayrımın, idelerin kendi içinde 

yapılabileceğini düşünür. Doğrudan tecrübede, bizi ‘madde’ye inanmaya yöneltecek 

herhangi bir şey yoktur. Berkeley’nin ide terimini kullanışında esas olan, bir idenin 

zihinde oluşudur. 
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3.3.3. Berkeley’nin İmmateryalist İddiası  

 

Berkeley maddi tözden bahsederken, ‘Varlık’ı dile getirilen en soyut ve 

anlaşılmaz töz olarak anmaktadır. Ona göre örneğin sabit, bir şekle sahip ya da 

hareket edebilen tözler zihnin dışında varolsalar bile, bunun bilinebilmesi mümkün 

değildir. Böyle bir bilgi ya duyular ya da akıl aracılığıyla mümkün olabilir. 

Duyularla ideleri, yani duyu aracılığıyla algılanan şeyleri bilebilmek mümkündür. 

Ancak bu yolla onların zihnin dışında varolup olmadıklarını bilinemez. O halde 

maddi şeyler ile ilgili herhangi bir bilgiye sahipsek bu akıldan kaynaklanmaktadır. 

Bu da ancak duyularla algılanan şeylerden çıkarılabilir. Bu durumda maddi şeyler, 

ideleri üretmede bir zorunluluğa sahip değildirler.  

Maddenin varlığına inanmak için hiçbir neden görünmemektedir. Etkin 

olmayan bir şey ideleri meydana getiremez. Maddenin varlığına ilişkin bir kanıta 

sahip değiliz. Bunu bize gösteren bir şey yoktur. İnsan maddeye ilişkin sezgisel bir 

bilgiye sahip değildir ve maddenin varlığına çıkarımla da ulaşamaz. İnsanda bir ruh 

fikri yoktur, ancak kavramı bulunur. İnsan kendi varlığını algılanmasa bile, içe 

dönük düşünce ile apaçık bilebilir. 

 

“… bu bir müzisyenin, adına ezgi denen uyumlu bir ses dizisi, bir ses 

düzenlemesini ortaya çıkarabilmesi için notalarla yönlendirilmesine çok 

benzer; müziği dinleyen ama notaları görmeyenler bunların varlığından 

habersizdirler.”178     

                                                                                                                                                       

Adına ister madde, ister Tanrı’nın zihnindeki ideler denilsin; düşünmeyen bir 

töz ya da duyulanabilir niteliklerin dayanağı konumunda olan bir şey anlamsızdır. 

Algılanmayan bir tözde bu niteliklerin bulunmaları saçmadır.179  
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“Bütün bunlardan çıkan sonuç, Tanrı’nın zihninde bir takım bilinmeyen 

idealar olduğudur; Tanrı’ya göre ara neden sözcüğüyle, eğer bu sözcüğün bir 

anlamı varsa, anlatılmak istenen şeyin bütünüyle bu olduğunu düşünüyorum. Bu 

aslında şeyin kendisi uğruna değil de adını kurtarmak uğruna tartışmak olur.”180  

 

Berkeley’ye göre, madde ya çelişkili ya da boş bir ifade biçimidir. Winkler bu 

düşüncenin Berkeley’nin madde eleştirisinde önemli bir yere sahip olduğu 

görüşündedir.  

 

“Berkeley madde kavramının ya çelişkili ya da boş olduğunu savunur.  

Bu kavram eğer varolmaları algılanmaları anlamına gelen niteliklerin, 

algılanmayan tözü olarak düşünüldüğünde çelişkilidir; aynı doğuştan kör bir 

insan için renklerin ifade ettiği anlam gibi, bizim için niteliklerin bilinmez 

tözü olarak düşünüldüğünde, ise boştur.”181 

 

Varolan tek töz, ruhsal tözdür ve varolan başka her şey ruhsal tözlerin yani 

zihinlerin nesneleri olmak bakımından varolabilirler. Berkeley, kendini terimin tam 

da bu açık anlamından hareketle, idealizme teslim eder.182 Berkeley’ye göre 

materyalistlerin maddi cisimleri (external bodies) kabul edilse bile, onların bu 

cisimlerden hareketle idelerin nasıl oluşturulduklarını bilmedikleri açıktır. Maddenin 

varlığı kabul edilse bile, onun bu şeyleri ortaya koyma işini nasıl gerçekleştirdiğinin 

anlaşılması mümkün görünmemektedir.  

 

“eğer özdek sözcüğü sizin için yalnızca bilinmeyen niteliklerin 

bilinmeyen desteği anlamındaysa, bizi hiçbir biçimde ilgilendirmeyeceğine 

göre, böyle bir şeyin varolup olmadığının hiçbir önemi yoktur derim; doğrusu 
																																																								
180 Berkeley, A.g.e., s.: 81. 

181 Winkler, A.g.e., s.: 178. 

182 Bkz.: Fogelin, A.g.e., s.: 31. 
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ne olduğunu, varoluş nedenini bilmediğimiz bir şey üzerine tartışmanın bir 

yararını göremiyorum.”183  

 

Ancak insan için, kavranılamaz olan bazı özelliklere ait, algılanamayan bir 

dayanak var olamaz mı? Eğer madde denilen şey bilinmeyen özelliklerin, bilinmeyen 

dayanağı ise bu bizim ne bilebileceğimiz ne de ilgilenmemiz gereken bir konudur. 

Ne olduğunu ve nedenini bilmediğimiz bir şeyin bizim için yaratacağı herhangi bir 

kolaylıktan bahsedilemez. Nitelikler duyumlardan ve idelerden başka bir şey 

değildirler.184 Ve ancak onları algılayan bir zihinde var olabilirler. Bu bütün olası 

ideler için de böyledir. Örneğin yeni bir duyu kazanıldığını düşünelim ve o duyuya 

ait ideler de algılanmaya başlasın, yine de insan için durum değişmeyecektir.  

 

“yeni bir duyumuz olsaydı, bu bize yalnızca idealar ya da yeni 

duyumlar verebilirdi; o halde bu ideaların ya da duyumların algılamayan bir 

tözde varoldukları savını beti, devinim, renk ve benzerlerine ilişkin olarak 

daha önce ortaya koyduğumuz gerekçeye dayanarak yanıtlayabiliriz. Daha 

önce tanıtladığımız gibi nitelikler kendilerini algılayan bir zihinde varolan 

duyumlardan ya da idealardan başka şeyler değildirler; bu yalnızca şimdi 

tanışık olduğumuz idealar için değil, bütün olanaklı idealar için de 

doğrudur.”185  

 

Bu noktada maddenin ne olduğunu, neye yaradığını vs. bilmek mümkün 

olmasa bile, onun idelerin bir tözü ya da ara nedeni olarak var olduğunu söylemek 

yine de mümkün olup olamayacağı üzerinde durulur. Berkeley’ye göre alışılmış 

																																																								
183 Berkeley, PHK, s.: 81. 

184 Bkz.: Jonathan, Bennet, Locke, Berkeley, Hume Central Themes, New York, Oxford University  

Press, 1971, s.: 113. 

  

	
185 Berkeley, A.g.e., s.: 82. 



	 82

kullanımların dışındaki dile getirmelerde, bunu söylemek mümkün olabilir. Örneğin 

‘iki kere iki yedi eder’ diyebiliriz. Ancak bu belli bir işaretin dışında kalacaktır; dile 

getirilebilmesine rağmen, hatalı olacaktır.  

 

“Bir şeyin neye yaradığını göremiyorsam, onunla hiçbir şeyi 

açıklayamıyorsam, hatta bu sözcükle neyin anlatılmak istediğini bile 

kavrayamıyorsam, bundan ne çıkar?”186  

 

Madde için de bilinmeyen bir şeydir denildiğinde ya da töz, ilinek, ide, ruh, 

hiçbir mekanda var olmayan, uzamsız, vs. bunların hiçbiri değildir denildiğinde; 

olumsuz bir tanımlama yapılmış olur. Bu durumda madde ile hiçlik aynı şey olmak 

durumundadır. Berkeley’ye göre maddeyi hiçlikten ayıran bir şeyden bahsedilemez. 

 

“Sonuncu olarak özdeksel töz savından vazgeçip özdeğin ‘bilinmeyen 

birşey olduğunu, ne töz ne ilinek, ne tin ne de idea olan, eylemsiz, düşüncesiz, 

bölünemez, devindirilemez, uzamsız, hiçbir yerde varolmayan birşey 

olduğunu öne sürsek ne olur?’ diyeceksiniz. Bu olumsuz özdek kavramına 

tutunulduğu sürece tine ya da ara nedene ya da herhangi bir olumlu ya da 

bağıntılı özdek kavramına karşı öne sürülebilecek ne varsa artık bunların 

geçersiz olacağını söylüyorsunuz. Ben de, eğer uygun görüyorsanız özdek 

sözcüğüne başkalarının hiçe yüklediği anlamı yükleyebilir, böylece bu 

sözcükleri kendi biçemimizde birbirinin yerine kullanabilirsiniz derim. Bana 

bu tanımdan ancak bu sonuç çıkar gibi geliyor. Yukarıdaki tanımı oluşturan 

parçaları ister bütün içinde, ister ayrı ayrı dikkatle inceleyelim, bunlardan hiç 

sözcüğünün zihnimde yaptığı etkiden, bu sözcükten edindiğim izlenimden 

farklı bir şey göremiyorum.”187  

 

																																																								
186 Berkeley, A.g.e., s.: 82. 

187 Berkeley, A.g.e., s.: 83. 
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Gelinen bu noktada, hiç bir işe yaramadığı kanıtlanan maddenin varlığını, bu 

kanıtlara rağmen kabul etmek, Tanrı’nın da bir işe yaramayan bir şeyler yarattığını 

söylemek anlamına gelecektir. Bu da Tanrı’nın mükemmelliği ile çelişen bir 

durumdur.  

 

“(…) zihinlerimizde idealar ya da duyumlar ortaya çıkıyor olmasının, 

özdeği ya da cisimsel tözleri varsaymamızın gerekçesi olamayacağı apaçık, 

çünkü ideaların ortaya çıkışının bu varsayım yapılsa da yapılmasa da 

açıklanamaz kaldığı kabul edilmektedir. Öyleyse, cisimlerin zihin olmaksızın 

varolmaları olanaklı olsa bile, gerçekten böyle varolduklarını ileri sürmek çok 

tehlikeli bir sanıdan kaynaklanıyor olmalı; çünkü bu Tanrı’nın hiçbir gerekçe 

yokken, büsbütün yararsız, hiçbir amaca hizmet etmeyen sayısız varlık yaratmış 

olduğunu varsaymak demektir.”188 

 

Bu durumda felsefe tarihi boyunca, maddi töz ya da maddenin varolduğu kabul 

edilerek yapılan felsefenin değeri nedir?  

 

“Genel varlık ideası bana bütün diğer idealar arasında en anlaşılmaz olanı 

gibi görünüyor… özdeksel töz sözcüklerinin anlamını oluşturan iki parçayı göz 

önüne getirdiğimde, bunlara yüklenen belirgin bir anlam olmadığı sonucuna 

varıyorum. … bu özdeksel dayanak niteliklerin zihin olmaksızın varoldukları 

varsayımına dayanmıyor mu? İşte bu da düpedüz bir tutarsızlık, büsbütün 

kavranılamaz bir şey değil mi?”189  

 

Berkeley hem PHK’da hem de Diyaloglar’da maddeye ilişkin itirazını, onun 

kabul edilen tanımlarından hareketle gerçekleştirir. Winkler bu tanımları ve bunlara 

Berkeley’in getirmiş olduğu itirazları şu şekilde özetlemektedir.190  

																																																								
188 Berkeley, A.g.e., s.: 47. 

189 Berkeley, A.g.e., s.: 45. 

190 Bkz.: Winkler, A.g.e., s.: 181. 
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1. İdelerimizin nedeni olarak madde: Tek gerçek nedenler ruhlardır. 

Ancak bunun doğruluğundan emin olunmasa bile, maddenin idelere neden 

olmak bakımından onlar üzerindeki etkisi anlaşılamaz.  

2. Tanrı’nın idelerin yaratmada ihtiyaç duyduğu araç olarak madde: Bir 

araca duyulan ihtiyaç Tanrı’nın her şeye gücünün yetmesi kabulü ile 

çelişmektedir.  

3. Tanrı’nın yaratmış olduğu idelerin duyulanabilir olmasını mümkün 

kılan ara neden olarak madde: Bir uzama ya da mekana sahip olmayan bir şey 

nasıl varolabilir? Onun varlığı eğer Tanrı tarafından algılanmasına bağlı ise, 

artık madde kavramını hak etmemektedir.   

4. Renklerin kör bir insan için bilinemez oluşu gibi, bizim bilgimize 

konu olmayan niteliklerin tözü olarak madde: Bu anlamda madde bizi 

ilgilendirmemektedir. Ancak bilinmeyen nitelikleri ide haline gelirlerse bizim 

bizi ilgilendirir hale gelir.  

5. Bir töz ya da ara neden olarak madde, bilinmeyen bir şey ya da belli 

olmayan bir şey olarak madde, olumlu biçimde belirleyemediğimiz bir varlık 

olarak madde: Bu tanımların her biri anlamsızdır. Bu biçimde tanımlanan 

madde kavramı hiçbir şeye işaret eder. Bunlar madde kavramına ilişkin bile 

olamazlar.  

Berkeley’ye göre maddenin kabulü ile açıklanan tek bir fenomen bile yoktur 

ki, madde olmaksızın da açıklanamasın. Maddenin varlığı kabul edildiğinde 

nitelikler ve durumlara göre değişen şeyler açıklanabilir. Ancak maddenin ruh 

üzerindeki etkisi ya da ideleri nasıl ve ne şekilde ürettiği açıklanamaz. Dolayısıyla 

Berkeley’ye göre doğa felsefesinde maddeye ihtiyaç yoktur.191  

 

 

 
																																																								
191 Bkz.: Berkeley, PHK, s.: 65. 
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SONUÇ: 

 

Berkeley hakkında yapılan yorumların birleştiği ortak nokta, Berkeley 

felsefesinin esas amacının dönemin Avrupa kültürünün ulaştığı yer bağlamında etkili 

olan şüphecilik ile kendisinin insanları nihilizme götüreceğini düşündüğü 

materyalizme karşıt kanıtlar sunmak olduğudur.  

Berkeley materyalizmin yol açtığı ateizme karşıt durmaktadır. Kendi yaşadığı 

dönemde Tanrı’nın bu denli dışarıda bırakılmasının olumsuz sonuçlar doğuracağını 

düşünen Berkeley, Tanrı’ya duyulan ihtiyacı mantıksal bir kökene kavuşturmuştur. 

Kendi sisteminde varolan her şeyin varolmalarının kökenine onların Tanrı tarafından 

sürekli algılanıyor olmaları fikrini yerleştirerek, Tanrı’nın varoluşunun vazgeçilmez 

olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Öncelikle Berkeley’nin karşı karşıya kaldığı üç tür şüphecilikten söz edilebilir. 

Duyulanabilir şeylerin varoluşuna ilişkin şüphecilik; duyulanabilir şeylerin doğasına 

ilişkin şüphecilik ve bununla doğrudan ilgili olduğunu düşündüğü Tanrı’nın 

varoluşuna ilişkin şüphecilik.  
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Nesnelerin zihne nasıl göründükleri ve gerçekte ne olduklarına ilişkin bilginin 

düşünce tarihinde bir yarığa yol açtığı düşünülür; bu da şeylerin görünüş ve gerçeklik 

boyutu olarak kabul edilir. İdelere neden olan şeye, dolayımsız olarak ulaşmak ve 

idelerin şeyin doğasını tam olarak temsil edip etmediğini bilmek ya da o şeyin 

kendisini algılamak hiçbir zaman mümkün değildir. Bu görüşle birlikte Berkeley bir 

şüpheciliğin ortaya çıktığını düşünür. Oysa ona göre şeylere neden ya da dayanak 

olan, onlardan ayrı tözlerden bahsetmek mümkün değildir. Dahası onun felsefesinde 

böyle bir töz kavramına ihtiyaç yoktur. Berkeley maddi töz olmaksızın tutarlı bir 

biçimde kurduğu ontolojisi ve epistemolojisiyle felsefe tarihinde önemli bir yere 

sahiptir.  

Materyalizm dahilinde idelere neden olduğu düşünülen maddi töz, Berkeley’ye 

göre bir yönüyle de ateizme yol açmaktadır. Çünkü Tanrı’dan büyük ölçüde 

bağımsız olduğu düşünülen maddi töz, bir anlamıyla Tanrı’nın şeylerin bilgisini 

zihinlere kazandırırken kullandığı bir araç olarak düşünülür. Bu  da Tanrı’nın 

mükemmelliği ile çatışan bir düşünce olup, ateizme götürülebilecek bir anlayıştır. 

Maddeye ezeli, ebedi ve gerçek olma özellikleri yüklendiğinde, mantıksal anlamda 

Tanrı’ya duyulan ihtiyaç ortadan kalkacaktır.  

Berkeley, duyulanabilir şeylerin, yani idelerin maddi cisimlere tam olarak 

karşılık geldiğini belirterek, bunları zihne bağımlı hale getirmiş ve dolayısıyla, maddi 

töze olan bağımlılığı ortadan kaldırmıştır. Ona göre, algılanan şeylerin ideler 

oldukları açıktır. Bu nedenle de idelerin varolduklarından ve dolayısıyla 

duyulanabilir şeylerin varolduklarından şüphe etmek anlamsız olacaktır.  

Berkeley, maddi tözün varlığının kabul edilemez olduğunu kanıtlamakla, 

Tanrı’nın hayal gücünün bir ürünü olmadığını kanıtlamış olduğu idelerin gerçek 

nedenleri olduğunu da ortaya çıkarmış olur. Tanrı’nın varoluşu, deneyimlenen 

sonsuz çokluğun bir neden, olarak kabul edilmek durumundadır. Tanrı insan için her 

zaman doğrudan varolmaktadır. Bu da modernleşme sürecinde olan ve bu süreç 

sonucunda da ateizme doğru gitmekte olarak görünen dünyaya karşı, Berkeley’nin 

sağlamlığına inandığı bir kanıttır.  

Berkeley felsefesinin sahip olduğu önem yalnızca ide kavramına getirilen yeni 

açılım ve bu açılımın sonuçları açsından değil; fakat aynı zamanda kendisinden sonra 
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gelen düşünürlere sunduğu yeni problem ve yorumlar açısından da dikkate değer bir 

öneme sahiptir. Özellikle Berkeley’den hemen sonra yaşamış olan Hume’un felsefesi 

üzerinde de etkili olmuştur. Berkeley’nin ideye yüklemiş olduğu anlam ve kurmuş 

olduğu algı teorisi, Hume’un felsefesi düşünüldüğünde ömemlidir. 

Tüm bu dile getirilenler göz önünde bulundurulduğunda, Berkeley’nin içinde 

bulunduğu yüzyıl ve onu takip eden süreçte, felsefe tarihi için oldukça önemli 

açılımlara imkan sağlamış olduğu söylenebilir.  
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