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ÖZ 
 

Ortaçağ düşüncesinde tümeller tartışması “adcı” ve “gerçekçi” olarak anılan 

iki geleneksel görüş üzerinden yürütülmüştür. Çalışmamızın temel kaygısı, ortaçağın 

tamamını kapsayan tümeller tartışmasının incelemekten ziyade, yüksek lisans tezi 

açısından geniş bir konu olmasından ötürü tartışmayı sınırlamak için, tümeller 

sorununu bu iki merkezi yaklaşımdan biri olan “gerçekçi” geleneği tarihselliği içinde 

incelemektir. Bu yüzden çalışmamız, tümeller tartışmasını özellikle tartışmanın 

başlangıcındaki gerçekçi görüşlerin ışığında ele almaktadır. Porphyrios’un 

Isagoge’si, tümeller probleminin ana hatlarıyla biçimlendiği, konu ile ilgili temel 

sorunları ve terminolojiyi metin olması nedeniyle çalışmamızda merkezi 

konumdadır. Tartışmayı oluşturan kavramsal örgü, kaynağını kendilerinin 

fikirlerinde bulduğundan Platon ve Aristoteles felsefelerine değinilmiştir. 

Nihayetinde Platon, Aristoteles ve Porphyrios düşünceleri bağlamında tümeller 

tartışmasının öncüleri sayılan Boethius ve Augustinus’un düşünceleri ortaya 

konmaya çalışılmıştır.  
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ABSTRACT 

 

 
Throughout the Medieval thought the problem of universals was argued 

between two traditions: nominalism and realism. Since the whole discussion 

concerning the problem of universals is a part of a wider investigation, the aim of 

this thesis is restricted to investigate the problem from realist point of view rather 

than nominalist’s. For the reason that the Isagoge of Porphry includes the basic 

fundamental questions of the discussion of universals, it is widely accepted that 

Isagoge of Porphry has determined the terminology of the problem of universals. 

Consequently our main concern is first focused on Isagoge of Porphry. Furthermore, 

Plato and Aristotle were investigated because of their views which had given 

contrubutions to the fundamental of the problem of universals. Finally, in light of 

these data, Boethius’ and Augustine’s -who are considered as the pioneers of the 

problem of universals-   understanding of universals were revealed.  
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ÖNSÖZ 
 

Tümeller problemi, bütün bir ortaçağ düşüncesinde yoğun olarak tartışılan 

başlıca konulardan biridir. Doruk noktasına ortaçağda ulaşan bu tartışmanın 

kökenleri daha eskiye uzanmaktadır. Antik Yunan’a, Platon ve Aristoteles 

felsefelerine kadar geri götürülebilecek olan bu tartışma, bir problem olarak asıl 

formuna Porphyrios ile ulaşmıştır. Tümeller tartışmasının bir önemi de ortaçağ 

düşüncesine damgalarını vuracak olan adcı ve gerçekçi geleneklerin de ortaya 

çıkmalarına zemin hazırlamış olmasıdır.  Çalışmamızda, tümeller tartışmasının 

başlangıcında Boethius ve Augustinus’un gerçekçi geleneğe kaynaklık eden 

düşüncelerini ele almayı amaçladık. Tarihsel bütünlüğü sağlamak amacı ile Platon ve 

Aristoteles’in, tartışmanın omurgasını oluşturan kavramlar hakkındaki görüşlerini 

andık. Son olarak tartışmanın merkezinde bulunan, terminoloji açısından belirleyici 

olan Porphyrios’un Isagoge adlı eserine çalışmamızda da yoğun olarak değindiğimizi 

belirtmemiz gerekiyor. 

 

Çalışmanın biçimlenmesinde tavsiyeleri ile yönlendirici olan, danışmanım 

sayın Doç. Dr. O. Faruk AKYOL’a, teşekkürü borç bilirim. Çalışma büyük ölçüde 

kendisinin tavsiyeleri sayesinde değer kazanmıştır.  Desteklerini benden hiçbir 

zaman esirgemeyen bölüm hocalarıma ve varlıklarını her zaman yanımda hissettiğim 

değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Gerek danışman hocamın gerekse 

diğer hocalarımın ve arkadaşlarımın destek ve tavsiyelerine rağmen ortaya çıkması 

olası her tür ifade yanlışının akademik hayatının henüz başındaki bir öğrencinin 

heyecanı ile açıklanmasını temenni ediyor ve şimdiden affınıza sığınıyorum.  
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GİRİŞ 
 

Ortaçağ, uzun olduğu kadar içinde barındırdığı pek çok düşünür ve düşünce 

açısından da yoğun bir dönemdir.  Bu düşünsel yoğunluk önemli ölçüde dönemin 

neredeyse bütününde varlığını korumuş olan ve bizim de çalışmamıza konu 

edindiğimiz tümeller tartışması ile ilişkilidir. Tümeller tartışması esas itibarı ile, 

tümellerin varolup olmadığı ile değil, nesnel gerçekliklerinin olup olmadığı ile 

ilgilidir. Diğer bir deyişle tümellerin varlığı her durumda kabul edilmiş; ancak 

onların nerede olduğu ve insanın onlara nasıl ulaştığı tartışma konusunu yapılmıştır. 

 

Konuyu örneklerle açıklamayı deneyelim: yan yana duran biri kırmızı diğeri 

sarı iki elma olsun. Bu iki elma gerek fiziksel özellikleri, gerekse mekanda 

kapladıkları yer ile birbirinden ayrılır. Ne var ki bu iki nesnmeye işaret etmek için 

kullandığımız ‘elma’ sözcüğü ile de bir birlik kazanırlar. Bu durumda ‘elma’ 

sözcüğü ile sağladığımız birlik bu iki elmada gerçekten bulunur mu? Yoksa bu birlik 

fizik dünyada bulunmayan, ayrı bir varoluşa mı sahiptir? Ya da bu elmaların her 

ikisinin de birbirinden tamamen farklı olduğunu ve bizim onları kendisi altında 

topladığımız birliğin aslında bir nesnel gerçeklik olmadığını mı söylememiz gerekir? 

 

Ortaçağ düşüncesi de tümeller tartışması söz konusu olduğunda yukarıda 

andığımız türden iki temel yaklaşımı barındırmaktadır. Düşünce tarihinde tümellerin 

nesnel gerçekliğinin olduğunu savunan anlayışa ‘gerçekçi’, nesnel gerçekliğinin 

olmadığını savunan anlayışa ise ‘adcı’ adı verilir. Çalışmamız saydığımız 

anlayışlardan ilkini, gerçekçi anlayışı konu edinmektedir.  

 

Ortaçağ felsefesinin dini düşünceden ayrı düşünülemeyeceği kanaatindeyiz. 

Doğal olarak aynı durum tümeller konusu için de geçerlidir; konu hakkındaki 

tartışmalar tanrı kavramı ile ilişkillendirilmiştir. Bu durum gerçekçi düşünürlerde, 

genellikle tümel olanın tanrının zihnine yerleştirmesi biçiminde tezahür etmiştir. 

İnsanın tümellere nasıl ulaştığı konusunda iki farklı açıklama sunulmuştur. Platon 

etkisini gördüğümüz ilk açıklama, tecrübenin tümellere ulaşmak için bir etkisinin 
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olmadığını, insan zihninin ancak tanrı aracılığı ile tümellere ulaşabileceğini savunur. 

Aristoteles etkisindeki ikinci açıklamaya göre Tanrı’nın fikirleri yarattığı dünyada 

mevcuttur. Fizik dünyada bu fikirlerin yansımaları bulunur ve bu yansımaların yani 

fizik dünyaya ilişkin tecrübelerin soyutlanması ile tümellere varılabilir. 

 

Tümeller tartışması ilkin Ortaçağ’da Porphyrios’un ortaya attığı sorular 

ışığında biçimlenmiştir. Augustinus belirgin şekilde tartışmanın kendisini incelemese 

de tümeller hakkındaki görüşleri Platoncu etkiler taşır. Bu yönüyle Augustinus 

düşüncesi kendisinden sonra Platoncu düşünceyi savunanlar için bir temel oluşturur. 

Augustinus, Platon’un Varlık alanına yerleştirmiş olduğu ideaları, tümellerin 

Tanrı’da bulunmaları biçiminde yorumlamıştır. 

 

Boethius, tümeller tartışmasını başlatmış ilk düşünür olarak görülür. 

Boethius, Isagoge’ye yazdığı ikinci yorumda Porphyrios’un belirlediği sorulara 

Aristotelesçi bir açıklama getirmiştir. Buna göre, tümeller fizik nesnelerde ortak 

olarak bulunurlar. Onlara, tecrübelerin akıl tarafından soyutlanması ile ulaşılır. Bu 

görüş gerçekçiler açısından önemlidir.  

 

Adcı görüşler, gerçekçi görüşlere bir karşı çıkıştır. Adcılara göre tümellerin 

hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Onlar zihnin ürettiği genel kavramlar olarak ortaya 

çıkmaktadır.  

 

Daha sonra, Albertus Magnus tümeller probleminin geldiği durumu üç temel 

kategoriye ayıracak bir sınıflandırmaya gider ve tümel olanın içinde bulunabileceği 

üç durumdan bahseder. Bunlar, “şeyden önce”, “şeyin içinde” ve “şeyden sonra” 

şeklindedir. İlk görüş, tümellerin fizik nesnelerden önce varolduğu; ikinci görüş, 

tümellerin fizik nesneyle beraber varolduğu fikrine dayanır. Üçüncü görüş ise, 

tümellere fizik nesnelerden sonra, nesnel bir gerçekliği olmaksızın, uzlaşım yolu ile 

ulaşıldığını ifade eder. Bu görüşlerden ilki Platoncu, ikincisi Aristotelesçi 

gerçekçilerin; üçüncüsü ise adcıların tümel anlayışını özetlemektedir. 
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Tümeller tartışması gibi geniş ve kapsamlı bir konunun yüksek lisans tezi gibi 

sınırları belli olan bir çalışma içinde layığınca ele alınmasının ancak belli bir 

bağlamda, belli bir yönelim ile daraltılarak ele alınabileceği kanaatindeyiz. Bundan 

dolayı, çalışmamız ağırlıklı olarak tümeller tartışmasının başlayışı ve Augustinus ve 

Boethius’un tümeller problemi hakkında görüşleri üzerine kuruludur. 

 

Bu doğrultuda tezimizin ilk bölümünde Porphyrios’un Isagoge adlı eserinde 

ortaya attığı ancak yanıtlamadığı üç soruyu ele alacağız. Tümeller hakkında 

belirleyici olan bu sorular bağlamında onların beş yüklem ile nasıl sınırlandığını ve 

ne gibi bir anlam ifade ettiğini sorgulayacağız. 

 

Takip eden bölüm, tümeller tartışmasının Antik Yunan’daki izlerini Platon ve 

Aristoteles bağlamında araştırma gayretindedir. Bu amaç dahilinde Platon’un idealar 

teorisini tümeller tartışmasına kaynak olması bakımından sorgulayacak ve bu 

teorinin tümeller tartışmasındaki izlerini araştıracağız. Duyulur-anlaşılır dünya 

ayrımında ideaların anlaşılır dünya içinde konumlanması ve duyulur dünyanın bilgi 

arayışında bir kaynak olmaktan çıkması ilk araştırma konumuz olacak. Ardından 

böyle bir durumda idealara ulaşmanın hangi yol ile mümkün olduğunu inceleyeceğiz. 

  

Aristoteles’in duyulur ve anlaşılır dünya ayrımını tümelleri barındırmak 

açısından ortadan kaldıran sistemi Platon’dan sonra bir diğer önemli unsurdur. 

Burada amacımız formların fizik dünyaya verilmesi ile bu formların zihinde karşılık 

bulmasına izin verecek etken bir aklı ortaya konmasını mercek altına almaktır.  

 

Platon’u ve Aristoteles’i konu alan bölümler bir bütünlük içinde ele 

alındığında hedeflenenin, tümellerin nerede olduğu ve insanların onlara ulaşma 

yolunun ne olduğu soruları ışığında tümeller tartışmasında ortaya konan fikirlerin 

kaynaklarına değinilmesi olduğu görülecektir. 

  

Üçüncü bölümde tümellerin konumunu başlı başına bir problem olarak ele 

alan ve bunu tartışan Boethius’un düşüncesini inceleyeceğiz.  
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Tümeller sorununun esas itibarı ile Porphyrios tarafından belirlenen soruları 

ortaya koyduğunu ve gerçekçi bakış açısının bu sorulara getirdiği yanıtların 

Aristotelesçi ve Platoncu olmak üzere iki başlık altında değerlendirilebileceğini 

ortaya koyarsa çalışmamız amacına ulaşmış olacaktır.  
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1. TÜMELLER TARTIŞMASININ ORTAYA ÇIKIŞI 
 

 Tümeller tartışması Antik Yunan’da başlı başına bir problem olarak 

anlaşılmamasına rağmen, problemin ortaya çıkarmış olduğu çeşitli sorulara cevap 

arandığı sıkça görünmektedir.1 Bununla birlikte problem ilk kez Porphyrios’un 

Isagoge adlı eserinde anlaşılabilir hale gelmiştir. Isagoge, esas itibarıyla 

Aristoteles’in Kategoriler adlı eserinin daha iyi anlaşılması amacıyla yazılmıştır. 

Porphyrios eserin başında Khrysaorios’a hitap eder ve Kategoriler öğretisini 

öğrenmek için cins, ayrım, özellik, tür ve ilineğin ne olduğunu bilmek gerektiğini, 

bunun için kendisine yüzeysel ve basitçe bir açıklama yapacağını söyler.2 Bu girişle 

birlikte Porphyrios, Isagoge’de Kategoriler’de kullanılan pek çok terimin 

açıklanması işine girişmektedir3

"İlkin cinsleri, türleri ilgilendiren şeylerde, bunların kalıcı tözsel gerçeklikler olup 
olmadığını ya da anlığın yalın kavramları olup olmadığını ve tözsel gerçeklikler 
olduğu kabul edildiğinde, cisimli mi yoksa cisimsiz mi olduğunu son olarak da 
onların ayrı ya da duyulur şeylerde ve onlara göre varolup olmadığını bilme 
konusunda söz etmekten kaçınacağım:"

 ve Porphyrios tümeller tartışmasının temel 

sorularını şu şekilde ortaya koymaktadır: 

 

4

1. Cinsler, türler kalıcı tözsel gerçeklikler midir yoksa zihnin yalın 

kavramları mıdır? 

 
 

Porphyrios’un burada üç adet soru belirlediği anlaşılmaktadır: 

 

2. Tözsel gerçeklikler ise, bunlar cisimsel mi yoksa cisimsel olmayan 

varoluşa mı sahiptir? 

3. Duyulur şeylerde ve onlara göre mi varolurlar, yoksa onlardan ayrı 

mıdırlar? 

                                                 
1 Aristoteles ve Platon eserlerinde sıkça tözü, ideayı incelerken tümeller probleminin sorularına cevap 
aramaktadırlar. Bu konuya daha sonra değinilecektir. 
2 Porphyrios, Isagoge, Çev. Dr. Betül Çotuksöken, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1986, 1 1-5. 
3 Isagoge’de Porphyrios’un incelediği terimler ‘cins’, ‘tür’, ‘ayrım’, ‘özellik’ ve ‘ilinek’tir. İleride bu 
terimleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. 
4 A.e., 1 10-15. 
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Porphyrios’un, daha geniş bir araştırmanın konusunu oluşturduğundan ötürü 

cevap vermekten kaçındığı bu sorular, bizim tümeller tartışmasını araştırırken 

cevaplamamız gereken temel sorulardır.   

 

Porphyrios yukarıda dile getirilern bu soruları cevaplamaktan ziyade, 

Aristoteles’in Kategoriler adlı eserinde geçen temel terimlerin anlamları, ve bu 

terimlerin kendi aralarındaki ilişkiler üzerine incelemede bulunur. Yaptığı bu 

inceleme, daha sonraki dönemlerde ortaya çıkacak araştırma alanına ilişkin 

terminolojide belirleyici bir rol oynayacaktır. Eser doğrudan doğruya sorulara çözüm 

aramasa bile, soruları ve terminolojiyi belirlemesi bakımından problemin 

tartışılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Biz de bu yüzden soruların 

cevaplarından ziyade, öncelikle cevapların dayanaklarını anlamak için terminolojiye 

odaklanacağız. 

 

1.1. Tümeller Tartışmasına İlişkin Terminoloji 
 

Aristoteles diyalektiğin incelendiği Topica’da, önermelerin ve problemlerin 

dört temel ögeyi işaret ettiğini söyler; bunlar cins, özellik, ilinek ve ayrımdır.5 

Porphyrios da Aristoteles’in Topica’da aktardığı görüşe katılıyor olmalı ki, 

Isagoge’de cins, ayrım, özellik ve ilineği sırasıyla açıklamaktadır. Fakat 

Aristoteles’in türü temel ögeler arasında saymadığına dikkat etmek gerekir. 

Aristoteles, Topica’da türü,  bir şeye yüklem olabilen şeyler arasında incelememiştir, 

örneklerinde de cinsin türe yüklem olmasından, türün özne olarak kabul edildiğini 

görebiliriz.6 Fakat Kategoriler’de özne bireysel olanlar haline gelmiştir ve hem tür 

hem de cins ona yüklem olabilmektedir.7

                                                 
5 Aristotle, Topica, Trans. by E. S. Forster, Posterior Analytics-Topica içinde, Cambridge, Harvard 
University Press, 1960, 101b20-25. 
6 Topica’da bireyselin değil de türün yüklemi olarak ele alınmasının bir sebebi, diyalektik yöntemin 
araştırılıyor olması olarak görülebilir. Bkz.: R. I. Aaron, The Theory of Universals, Clarendon Press, 
Oxford, 1952, s. 6. 
7 Aristotle, The Categories, Trans. by Harold P. Cook, The Categories-On Interpretation-Prior 
Analytics içinde, Cambridge, Harvard University Press, 1962, 3a35-37. 

 Poprhyrios da Kategoriler hakkında yorum 

yazarken, bu görüşü benimsemiş olmalıdır. Biz de Porphyrios’un takip ettiği sıranın 
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sorunu ele almak için uygun bir giriş olduğunu düşündüğümüz için benzer bir tavır 

sergileyeceğiz.  

 

1.1.1. Cins (Genos) 
 

Porphyrios Isagoge’de ilkin ‘cins’ terimini incelemekte ve cins ile ilgili 

olarak üç tanım denemesi gerçekleştirmektedir. Buna göre; 

 

“Öyle görünüyor ki cins de tür de yalın terim değildir. Gerçekten cins ilkin, tek bir 
varlığa ve bu tek tek varlıkların da aralarındaki ilgiye göre belirli bir biçimi olan 
bireylerin topluluğu için kullanılır.”8

“Cins, başka bir anlamda da alınmaktadır: bu her şeyin doğuşunun çıkış (arkhe) 
noktasıdır, ister üretenin bizzat kendisi ya da ister bir şeyin ortaya çıkmış olduğu yer 
söz konusu olsun.”

 
 

9

“Cinsin bir başka anlamı daha vardır: bu, türün altında sıralandığı şeydir ve bu ad 
ona kuşkusuz önceki durumlarla olan benzerliği için verilmiştir: bu anlamda cins, 
gerçekten ona bağlı olan bütün türler için bir çeşit ilkedir ve kendi altında sıralanmış 
bütün bir çokluğu da içermiş görünmektedir.”

 
 

10

1. Diğer varolanlardan farklı olmakla birlikte kendi aralarında bir 

birliktelik taşıyan bireyler topluluğu; 

 
 

Bu alıntılardan hareketle tanımlara bir arada bakıldığında cinsin, 

2. Her şeyin kaynağı; 

3. Kendi aralarında birliktelik taşıyan bireyler topluluklarının altında 

sıralandığı ilke olduğunu söylemek mümkün hale gelmektedir. 

 

Birinci tanıma bakıldığında cins ve türün yalın terim olmadığının 

belirtildiğini görürüz. Burada ‘yalın terim olmak’, ‘tek bir anlamda kullanılmak’ 

demektir. Cins en genel anlamda bireylerin aralarındaki benzerlikler açısından bir 

                                                 
8 Porphyrios, Isagoge, 1 15-20. 
9 A.e., 1 20-25. 
10 A.e., 2 10-15. 
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araya gelmesiyle oluşan bir topluluktur. Örneğin ‘kalem’ cinsi altında pek çok farklı 

çeşit kalem vardır fakat bütün kalemler ‘kalem’ topluluğunu oluştururlar. 

 

İkinci tanıma bakıldığında ise cins her şeyin kaynağıdır. Porphyrios, eserinde 

‘her şeyin kaynağı’ olmayı, daha ziyade insanların doğdukları yer olarak ele 

almaktadır. Örneğin Platon Athenalı’dır.11

“…filozoflar cinsi, hayvan örneğinde olduğu gibi, özelde farklı olan şeylerin 
çokluğuna yüklenebilen asıl yüklem olarak tanımladıklarında onların anlatmak 
istedikleri işte budur.”

 Fakat bu tanım aynı zamanda kaynak 

olmak bakımından en son nokta, cins olarak da görülebilir. Mesela Varlık, bütün 

varolanların kaynağı olarak, bütün kategorileri kapsaması bakımından varolanların 

cinsi olabilir. Veya töz cinsi, canlı ve cansız varolanları hayvanları içermesi 

bakımından kaynak olarak görülebilir. 

 

Üçüncü tanıma bakıldığında bunu Porphyrios’un diğer iki tanımı bir araya 

getirerek oluşturduğu görülür. Buna göre cins, hem bir bireyler topluluğunu ifade 

eden terimdir, hem de diğer her şeyin kaynağı olan ilkedir.  Bu duruma bir örnek 

vermek gerekirse kitabın ‘kitap’ olması, onun kitaplığından gelmektedir ve bu 

bakımdan kitabın ilkesidir. Öte yandan diğer bütün kitaplar da bu birliğe dahildirler. 

Hem ilkeyi hem de bireyler topluluğunu ifade eden cinslere bir başka örnek ise, 

‘hayvan’dır. Hayvan cinsi, bitkilerden ayrı bir canlı türü olmakla birlikte, hareket 

edebilen, düşünebilen, duyulayan bütün canlıların da ilkesidir. 

 

Bu üç tanım içinde filozofların en çok ilgilendiği, üçüncüsüdür. Porphyrios 

konuyla ilgili şunları dile getirmektedir: 

 

12

Hayvan örneği, birden fazla hayvan türü olmasına karşın ‘hayvan’ın onları 

kapsayıcı bir cins olarak ele alınması anlamına gelmektedir. Köpek, kedi, kuş ve 

insan, ‘hayvan’ olmalarına karşın özelde farklı türde varolanlardır; fakat hepsi 

 
 

                                                 
11 A.e., 1 30. 
12 A.e., 2 15-17. 



9 
 

‘hayvan’ olarak adlandırılır. Yani cins bir çok türe yüklenebilmektedir, fakat türler 

için aynı şey geçerli değildir.13

1.1.2. Tür (Eidos) 

 Cinslerin birden çok türe yüklenebilmesinin sebebi, 

cinslerin türlere bölünürken ayrımlara göre bölünmesidir. Hayvan cinsi üzerinden 

düşünürsek, uçma ayrımı eklendiğinde, uçan hayvan yani kuş türü karşımıza çıkar. 

Düşünme ayrımı eklendiğinde düşünebilen hayvan, yani insan karşımıza çıkar. Fakat 

insan türünün hayvan cinsine yüklenmesi mümkün değildir, çünkü hayvan cinsi 

sadece insan türünü kapsamaz; hayvan cinsi aynı zamanda at, kuş gibi başka hayvan 

türlerini de kapsamaktadır. 

 

 
Porphyrios cinsin hemen ardından türü ele almaktadır ve tür için dört tanım 

belirlemektedir: 

 

“Tür, herhangi bir şeyin biçimi için söz konusudur. […] [V]erilen cinse bağlı olan 
şeye tür denir. […] [T]ür, cinsin altında sıralanmış olan ve cinsin özel olarak 
kendisine yüklenmiş olduğu şeydir. […] [A]ralarında özgül olarak farklı terimlerin 
çokluğuna özsel olarak uyan yüklemdir.”14

Birinci tanım, türün görünüş ile ilgili anlamına

 
 

15

                                                 
13 A.e., 2 25-27. 
14 A.e., 4 1-15. 
15 Peters, Greek Philosophical Terms’de ‘eidos’un ‘görünüş’ anlamının ilkin Homeros’un 
eserlerinde geçtiğini, ‘kişinin gördüğü şey’, ‘görünüş’ anlamlarına geldiğini vurgulanmaktadır. F. E. 
Peters, Greek Philosophical Terms, New York, New York University Press, 1967, ‘eidos’ maddesi. 

 dairdir. Porphyrios’un tür 

için birinci tanımı, ‘görünüş’, bir şeyin güzelliğine, görüntüsüne dair, estetik bir ifade 

olduğundan bizi ilgilendirmemektedir. Fakat diğer üç tanım, cinsle ilişkili 

olduklarından konumuzla ilgilidir. İkinci tanım yukarıda bahsettiğimiz cins-tür 

arasındaki ilişkiyle açıklanabilir. ‘Hayvan’ cinsinin türlerinden biri olan ‘insan’ için, 

türün ikinci tanımı uygundur. İkinci tanımda bahsedilen tür, cinsin ayrımlarla 

bölünmesi sonucu oluşan türdür.  
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Üçüncü tanımda türün cinsin altında sıralanmış olması ve cinsin ona 

yüklenmiş olmasından bahsedilmektedir. Bu tanım cins hakkında söylediklerimizle 

beraber düşünüldüğünde, cins veya türün tanımlanabilmesi için bir diğerinin de 

tanımına ihtiyaç duyduğu ortaya çıkmaktadır. ‘Hayvan – insan, kuş” örneğini 

incelersek; iki tür de hayvandır fakat hepsi farklı bir türdür. Hayvan cinsine akıllı 

olma ayrımı eklendiğinde insan türü, uçma ayrımı eklendiğinde de kuş türü ortaya 

çıkar.   İki türün ortak özellikleri ise hayvanın tanımını oluşturur, yani hayvan duyu 

yetisine sahip olan canlıdır. Sadece hayvan cinsini tanımayabilmek için türlere 

ihtiyaç yoktur, aynı zamanda insan türünü tanımlayabilmek için de hayvan cinsine 

ihtiyaç vardır. Böylece insanı ‘düşünebilen hayvan olarak tanımlayabiliriz. 

 

Dördüncü tanımda ise, sayıca farklı olmalarına karşın özsel olarak aynılık 

taşıyan bir birlikten bahsedilmektedir. Örneğin insan, Sokrates, Aristoteles gibi pek 

çok farklı varolanı kapsamaktadır; öte yandan Sokrates de ‘insan olma’yı taşır. Fakat 

Potphyrios bu tanımın sadece ‘en özel tür’ için geçerli olduğunu söylemekte ve ‘en 

özel tür’ü şu şekilde açıklamaktadır: 

 

“....her kategoride, en genel cinsi gösteren kimi terimler ile en özel türü gösteren 
kimi terimler vardır; sonra da en genel cinslerle, en özel türler arasında yer alan 
aracı durumundaki terimler vardır. Kendi üstünde artık daha yüksek başka bir cinsin 
bulunmadığı terim, en genel olandır; kendinden sonra kendine bağlı başka bir türün 
olmadığı terim, en özel olandır; sonunda farklı terimlerle olan ilişkisine göre 
gerçekten, hem cins, hem de tür olan öteki terimlerde, en genel ve en özel arasındaki 
aracı terimlerdir.”16

Porphyrios konuyu açıklamak için ‘töz’ kategorisini örnek olarak kullanır: 

töz, cisim, canlı cisim, hayvan, insan, bireyler.

 
 

17

                                                 
16 Porphyrios, Isagoge, 4 15-20. 
17 A.e., 4 25. 

 Töz en genel olan cinstir, ve diğer 

bütün türler onun altında sıralanır. Töz cisim ve cisimsel olmayan olarak ikiye 

ayrılır. Cisim, töz için bir tür olmakla beraber, canlı cisim için bir cinstir. Cisim, 

canlı ve canlı olmayan cisim olarak ikiye ayrılır. Ardından canlı cisim cinsi, hayvan 

ve bitki olarak ikiye ayrılır. Hayvan cinsi, insan, köpek, at olarak farklı türlere ayrılır. 
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Töz dışında bütün cinsler kendilerinden önce gelenler için tür iken, kendilerinden 

sonra gelenler için cinslerdir. Fakat en alttaki türler, örneğin insan türü, sadece tür 

olabilir çünkü cinsi olabileceği bir topluluk bulunmamaktadır. Bu durumda 

kategorilerde ara terimler onlardan önce gelenlere ve onlardan sonra gelenlere göre 

iki durumda bulunurlar; tür veya cins. Porphyrios, töz ve insan için, yani en üstteki 

ve en alttaki iki terim olan en genel cins ve en özel tür hakkında ise şöyle söyler: 

 

“Uçtaki terimlerin ise bir tek yönü vardır; çünkü o, hepsinin üstünde yer alan cinstir; 
kendinden önce olan terimlerle artık ilgisi olamaz, çünkü o en üst terimdir, birinci 
ilke rolünü oynar ve bizim dediğimiz gibi, kendi üzerinde artık başka bir en üst 
cinsin bulunamayacağı cinstir. Kendi yönünden en özel terimin de salt bir yönü 
vardır: kendinden önceki terimlerle ve kendilerinin türü olduğu terimlerle ancak 
ilgisi vardır; oysa kendinden sonra gelen terimlerle her zaman aynı ilişkiyi sürdürür 
ve ona bireylerin türü de denir. Ama bir yandan kendinde onları içerdiği için 
bireylerin türü deniyor, öte yandan da, karşıt anlamda bireylerce içerildiği için 
bireylerin türü deniyor.”18

Bu durumda en genel cins, kendisinden önce gelen herhangi bir cinsin türü 

olmayan, fakat kendisinden sonra gelen türün cinsi olandır. En özel tür ise, 

kendisinden önce gelen cinsin türü olan ve kendisinden sonra gelen özü aynı fakat 

sayıca farklılık taşıyan bireylerin türü olandır.  

 
  

En genel cins, sadece kendinden sonra gelenler için cinstir. Örnekle beraber 

düşünürsek töz, kendisinden sonra gelenler için cinstir. Töz cinsi kendisinden önce 

bir cins olmadığından ve kendinden sonra gelenlerin ilk ilkesi olduğundan ötürü, en 

genel cinstir. En özel tür ise, kendinden önce gelenler için türdür, aynı zamanda 

kendinden sonra gelenler için de türdür. Kendinden sonra gelenler için tür olarak 

kabul edilmesini anlayabilmek için, ‘tür’ün yukarıda verilen dördüncü tanımını 

hatırlamak gerekir. Sadece ‘en özel tür’e ait olan bu tanımda tür, sayıca farklı olan 

fakat aynı öze sahip bir birlik olarak ele alınmaktadır. İnsan türü, pek çok insan 

bireyini kapsıyor olsa da hepsi öz olarak aynıdır; yani insandır. Bu yüzden de 

bireylerin türü insan olarak kabul edilir; aynı zamanda insan, hayvan cinsinin de bir 

türüdür. 

 

                                                 
18 A.e., 5 10-17. 
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Aracı terimler ise, kategori içerisindeki konumlarına göre değişkenlik 

gösterirler. Bunların en genel cins ve en özel tür gibi belirli bir durumları yoktur, bu 

terimler kategori içerisindeki konumları değişkenlik göstermese bile, birbirleri ile 

olan ilişkilerine göre kimi zaman tür, kimi zaman cins adını alırlar. Porphyrios aracı 

terimler hakkında şunları söylemektedir: 

 

“Uçtaki terimler arasında bulunan ara terimlere gelince, bunlara bağlı cinsler ve 
türler denir. Her biri tür ve cins olma olanağını taşır ve ya bir uçtaki terime ya da 
öteki uçtaki terime göre tür ceya cins olurlar.”19

“...cinsin her zaman türe ve bütün üst terimlerin de alttaki terimlere yüklenip 
yüklenmediğini, buna karşılık türün ne doğrudan doğruya cinse, ne de üst cinslere 
yüklendiğini söylemek zorundayız; bu durum da karşılıklılığın yokluğundandır. 
Gerçekten gerekli olan şey, ya eşit kaplamlı terimlerin, eşit kaplamlı terimlere 
yüklenmiş olmasıdır, tıpkı kişneyenin ata yüklenmesi gibi, ya da daha çok kaplamlı 
terimlerin daha az kaplamlı terimlere yüklenmesidir; tıpkı hayvanın insana 
yüklenmesi gibi; ama daha az kaplamlı terimlerin daha çok kaplamlı terimlere 
yüklenmesi söz konusu değildir:....”

 
 

Bağlı cinsler ve türler konusunu töz kategorisi açısından inceleyelim: töz en 

genel cins, insan en özel türdür ve aradaki terimler önceki veya sonrakine göre bağlı 

tür veya cins adını alırlar. Cisim, canlı cisme göre cins iken; töze göre türdür. 

Hayvan, canlı cismin türü iken, insanın cinsidir.  

 

Bütün cinsler, kendilerinden sonra gelen türe yüklem olma özelliğine sahiptir. 

Bu konuda Porphyrios şöyle söylemektedir: 

 

20

Cinslerin kapsamları elbette türlerden daha geniştir; çünkü cins türle beraber 

türün altındakileri de kapsar. Bundan dolayı cins hem kendi altındaki türe, hem de 

türün altındaki türlere yüklem olabilmektedir. Örneğin töz kategorisinde, töz hem 

canlı cisme hem de insana yüklem olabilir. Cisim de hem canlı cisme, hem de insana 

 
 

                                                 
19 Porphyry, Isagoge, Trans by. Paul Vincent Spade, Five Texts on the Medieval Problem of 
Universals içinde, Ed. by. Paul Vincent Spade Cambridge, Hackett Publishing Company, 1994, s. 29. 
20 Porphyrios, Isagoge, 7 1-10. 
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yüklem olabilir. Bunun sebebi insanın hem tözü, hem canlı cismi, hem de cismi 

kendi tanımı içinde taşımasıdır. Fakat benzer bir şekilde ‘insan’, ne türe ne cinse ne 

de canlı cisme uygulanabilir. ‘İnsan’ diğer terimlerin belli özelliklerini taşımasına 

karşın, cinslerle karşılaştırıldığında daha kısıtlı bir tanıma sahiptir. Öte yandan 

insanın bazı ayrımları cisim cinsinde aktüel olarak bulunmaz, örneğin insanın nefes 

alma özelliği, cisimde yoktur; çünkü nasıl ki cismin türlerinden biri canlı cisimse, 

diğer bir türü de canlı olmayan cisim olabilir. Canlı olmayan cisimler bilindiği gibi, 

nefes alma özelliği olmayan yapılardır. Benzer şekilde insanın düşünebilmesi her 

hayvanda mevcut olmadığından hayvan cinsinin düşünme özelliğini taşıdığını 

söyleyemeyiz. Çünkü hayvan cinsi düşünme özelliğini taşımayan bazı türler 

içerebilir. Yani yüklem olmak bakımından kategoriler içerisinde en genel cinsten en 

özel türe doğru bir yol izlenir. Bu konuda Porphyrios şu ifadeyi kullanmaktadır: 

 

“En genel cins, türlere ve bireylere olduğu gibi, kendine bağlı olan tüm cinslere 
uyar; en özel türden önce yer olan cins, en özel bütün cinslere ve bireylere; yalnızca 
tür olan tür, tüm bireylere; ve birey ise salt tek bir özel bireye uyar.” 

 

Bireyler türlerde içerilmeyen bir çok farklı özellik taşımaktadırlar. Örneğin 

Sokrates, yüz yapısı veya hareket edişi, konuşması ile diğer bireylerden farklıdır; 

dolayısıyla insan türü Sokrates’in bu özelliklerini kapsayan bir anlam taşıyamaz. 

Başka türlü ifade edecek olursak bütün cinsler türlere yüklem olabilirken, onlara 

uyarken; türler cinslere hiçbir zaman yüklem olamadıkları gibi; en özel türe de 

bireyler yüklem olamaz. 
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1.1.3. Kategori 
 

Buraya kadar ele aldıklarımızın ışığında, yüklem olma durumunun bir 

kategori içinde, cins ve tür arasında gerçekleştiğini ve bu anlamda da cinsin türü 

içerdiğini görmüş olduk. Burada ‘kategori’ terimi üzerinde biraz daha durmak 

gerektiği kanısındayız. Kategori, ‘yüklem, yüklem olma’ anlamına gelir, fakat 

Aristoteles’in eserlerinde ‘yüklem’ anlamıyla kullanılmaktadır.21

“Bir bağlantı içinde söylenmeyenlerin her biri varlık [‘ne’lik, töz]

 Kategori aynı 

zamanda Porphyrios’da en genel cinsten en özel türe kadar ilerleyen bir sıralamayı 

da işaret eder, fakat yüklem olanların da bir sıralamasıdır. Porphyrios şu ana kadar 

sadece ‘töz’ kategorisini kullanmış olmasına rağmen, başka kategorilerin de 

olduğunu unutmamak gerekir: 

 

22 [ousia], nicelik 
[poson], nitelik [poion], görelik [pros ti], uzam [mekan] [pou], zaman [pote], 
durum [keisthai], iyelik [sahiplik] [ekhein], etkinlik [poiein] ya da edilginlik 
[paskhein] belirtir.”23

Porphyrios’a göre birbirine indirgenemeyen on farklı kategori, Aristoteles’in 

de söylediği üzere töz, nicelik, nitelik, görelik, mekan, zaman, durum, sahiplik, 

etkinlik ve edilginliktir.

 
 

24

                                                 
21 Peters, a.g.e., ‘kategoriai’ maddesi. 
22 Köşeli parantez içindeki kısımlar, çevirinin daha iyi anlaşılabilmesi açısından çeviriye ek olarak 
verilmiştir. 
23 Aristoteles, Kategoriler, Çev. Saffet Babür, Ankara, İmge Kitabevi, 1996, 1b25-27. 
24 Bu terimlerin ‘bir bağlantı içinde söylenmeyenler’ olarak ifade edilmesinin sebebi, kendi başlarına 
doğru veya yanlış değeri alamamaları, ancak birbirleriyle ilişkilendirildiklerinde bir önerme oluşturup 
değer alabilmeleridir. Konuya daha sonra değinilecektir. 

 Bunlardan töz, bir şeyin ne olduğunu belirtirken nicelik 

onun sayısını, çokluğunu; nitelik beyazlığını; görelik yarım, büyük veya genişliğini; 

mekan nerede olduğunu; zaman tarihini, gününü; sahiplik kollu olması veya 

ayakkabılı olmasını; etkin veya edilgin olması ise hareket halinde olup olmamasını 

belirtir. Burada görüldüğü üzere hiçbir kategori bir diğerine indirgenememekle 

birlikte hepsi kendi içinde pek çok türe sahiptir. Bu durumu bir örnek ile daha 

anlaşılır hale getirecek olursak, nitelik kategorisi ‘siyah, sıcak, eğri’ gibi pek çok 

niteliği içermektedir. Porphyrios’un söylediği gibi on kategori onları içeren bir cins 
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altında toplanamazlar, fakat eşadlılık bakımından ‘varlık’ cinsi altında 

toplanabilmektedirler.25

 

 

 

Kategoriler kendi içlerinde farklı türlere sahiptir, fakat bu türler belli ölçütlere 

dayanarak belirlenir. Bir tür öteki türden ayrı olduğundan ayrı başlıklar altında 

sıralanır. Başka kelimelerle, bunların birbirlerine indirgenemez oluşları, 

ayrımlarından ötürüdür. 

1.1.4. Ayrım (Diaphora) 
 

Porphyrios cins ve türü açıkladıktan sonra ayrımdan bahseder. Ayrıma ait üç 

tanım belirler. Ayrım şu şekilde ele alınmaktadır: 

 

“Genel anlamda [ayrım], bir şey, ister kendine göre, ister bir başka şeye göre 
herhangi bir başkalık ile ayrı olduğu zaman, bir başka  şeyden ayrıdır, denilir:...”26

“Özel anlamda, bir şey başka bir şeyden, kendinden ayrılamayan bir ilinekle 
başkasından ayrı olduğu zaman ayrıdır denilir:...”

 
 

27

“Son olarak çok özel anlamda, bir şey bir başkasından, özgül bir ayrımla ayrıldığı 
zaman, o ondan ayrıdır denir:...”

 
 

28

Porphyrios ayrımı en genel anlamından en özel anlamına doğru 

tanımlamaktadır. Birinci tanımda ayrım, herhangi bir şeyin herhangi başka bir 

şeyden farklı olduğunda ortaya çıkan şey olarak açıklanır. Örneğin kurşun  kalemin 

tükenmez kalemden farklı olması gibi, veya bir yetişkinin çocukluk halinden farklı 

olması gibi. Bu tanıma gore, herhangi bir ölçüt aranmaksızın, herhangi bir şekilde bir 

şey ötekinden farklı ise ortada bir ayrım vardır ve birine ötekinden ‘ayrı’ diyebiliriz. 

İkinci tanım biraz daha özel bir durumu işaret etmektedir. Kendinden ayrılamayan 

bir ilinekle ötekinden farklı olan şey, ondan ‘ayrı’dır denebilir. Kendinden 

 
 

                                                 
25 Porphyrios, Isagoge, 6 1-10. 
26 A.e., 8 10-13. 
27 A.e., 8 15-17. 
28 A.e., 8 20-23. 
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ayrılamayan ilinek, yeşil gözlü bir insanın kahverengi gözü olandan ayrı olması gibi, 

o nesneden ayrılamayacak bir ayrımla ayrı olmasıdır. Üçüncü tanıma bakıldığında 

ise, ayrımın en özel tanımını görürüz; bir şey ötekinden kendine özgü, belirli bir 

ayrımla farklı kılındığında, o ötekinden ayrıdır denir. Örneğin insanın akıllı olması, 

kuşun uçma yetisine sahip olması onları diğer hayvanlardan ayırır. 

 

Porphyrios ayrımın çeşitleri arasındaki farkı şöyle açıklar: 

 

“Genel bir biçimde bir varlığa eklenen her ayrım, onu değiştirir; ama genel ya da 
özel ayrımlar onu nitelik yönünden değiştirir; oysa en özel ayrımlar onu tümüyle 
başka yaparlar. Onu başka yapan ayrımlara özgül ayrım denir; onu başka bir 
nitelikte yapanlara ise yalnızca ayrım adı verilir.” 29

                                                 
29 A.e., 8 20-25. 

 
 

Genel ayrımlar, yani tükenmez kalemi kurşun kalemden ayıran, veya Platon’u 

Aristoteles’ten ayıran ayrımlar, nesneyi sadece nitelik yönünden değiştirirler. Aynı 

şekilde özel ayrımlar da, yani bir kişinin yassı burunlu olması veya bir kişinin yeşil 

gözlü olması gibi, onu nitelik yönünden değiştirirler. Fakat en özel ayrımlar, insanın 

akıllı olması veya kuşun uçması gibi, onu tamamen farklı bir nesne yaparlar. İlk iki 

ayrım bir şeyi aynı tür içerisinde farklı bir nesne haline getirir. Örnek vermek 

gerekirse, kalem türü içerisinde tükenmez kalem veya kurşun kalem nitelikçe 

birbirlerinden farklı oldukları için ayrıdırlar. Benzer şekilde insan türü içerisinde 

yassı burunlu insan veya tek gözlü insan nitelikçe birbirlerinen farklıdır. Fakat en 

özel ayrımlar bir şeyi aynı cins içerisinde farklı bir tür yapar; uçan hayvan kuş türüne 

girerken, akıllı hayvan insan türüne girer fakat ikisi de hayvan cinsine dahildir. 

Hayvan cinsine eklenen en özel ayrım, onu bütün diğer hayvan türlerinden ayırır. 

Porphyrios bir şeyi tamamen farklı bir türün altına sokan ayrımlara ‘özgül ayrımlar’ 

der. Başka bir deyişle en özel ayrımlar, özgül ayrımlardır. Porphyrios bu düşüncesini 

şu şekilde ifade eder: 
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“Öyleyse, bir şeyi başka yapan ayrımlara göredir ki, cinsler türlere ayrılır ve cins ile 
bu çeşitten ayrımların birleşmesiyle tanımlar oluşur. Tam tersine, başka bir niteliği 
oluşturan ayrımlar, ancak varolma biçiminde çeşitlilikler ve değişimler yaparlar.”30

En özel ayrımlar ile cinsler türlere ayrılırken, diğer ayrımlar sadece o tür 

içerisinde çeşitlilik oluşturur. Porphyrios cins ile özel ayrımların birleşiminden 

tanımların oluştuğunu söyler. Tanım (horos) ‘sınır, tanım’ anlamına gelir.

 
 

31 

Aristoteles Topica’da onu şöyle tanımlar: “Tanım bir şeyin özünü işaret eden 

ifadedir.”32

“...ayrımlar arasında, kimilerinin ayrılabilir, kimilerinin de ayrılamaz olduğunu 
söylemek gerekir: gerçekten, devinmek, hareketsiz olmak, sağlıklı olmak, hasta 
olmak ve öteki benzer ayrımlar ayrılabilir ayrımlardır; oysa gaga ya da yassı burun, 
akıllı ya da akılsız olma, ayrılamaz ayrımlardır. Ayrılamaz ayrımlar arasında 
kimileri kendiliğinden yüklemdir; ötekiler ise ilinek olarak yüklemdir.”

 Porphyrios’un anlattığına göre bir tanımın oluşabilmesi için, en özel 

ayrımın cinsle birleşmesi gerekmektedir. Başka bir deyişle, insanın tanımının 

yapılabilmesi için insanın cinsi ile onu öteki türlerden ayıran en özel ayrımın beraber 

anılması zorunludur. Örneğin “insan akıllı hayvandır” dendiğinde, akıllı oluşu onun 

en özel ayrımı; hayvan oluşu da cinsidir. İnsanın akıllı hayvan oluşu, aslında insanın 

özünü de bize vermektedir. Bazı ayrımlar, ayrımı olduğu şeyden ayrılamazken, 

bazıları ayrılabilirler özelliktedir. Porphyrios bu konuda şunları söylemektedir: 

 

33

Bir şeyin ‘o’ şey olmasına sebep olan ayrımlar, ayrımı oldukları şeyden 

ayrılamazken, öteki ayrımlar ayrılabilir niteliktedir. Yani, bir kuşun uçması, ya da 

Sokrates’in burnunun yassı olması ondan ayrılamaz bir özellikken, Sokrates’in 

sağlıklı olması ondan ayrılabilir bir durum sergilemektedir. Çünkü Sokrates’in 

sağlıklı olması, o ana ilişkindir ve değişebilir. Öte yandan Sokrates’in yassı burunlu 

olması veya kuşun uçabilmesi kendilerinden ayrılamaz bir ayrımdır. O tür içerisinde 

bir durumu belirten ayrımlar; söz gelimi sağlıklı olmak, hareket halinde olmak, 

gülmek, konuşmak değişebilir olduklarından ayrılabilir ayrımlardır. Yani Sokrates’i 

 
 

                                                 
30 A.e., 9 1-5. 
31 Peters, a.g.e., ‘horos’ maddesi. 
32 Aristotle, Topica, 101b35. 
33 Porphyrios, Isagoge, 9 5-10. 
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‘Sokrates’ yapan, diğer insanlardan ayıran onun yassı burunlu olması ise, bu ayrım 

kendisinden ayrılamazdır. Kuşun uçması, onu diğer hayvanlardan ayıran bir ayrım 

olduğundan kuştan ayrılamazdır. Ayrılamaz ayrımlar arasında bazıları ilineksel, 

bazıları ise özseldir. Özsel olanlar cins içerisinde türlerin ayrılmasına sebep olurken, 

ilineksel ayrımlar o tür içerisindeki farklılıkları ifade eder. Porphyrios konu hakkında 

şunları söylemektedir: 

 

“Konuya kendiliğinden ait olan ayrımlar, tözün tanımında yer alırlar ve konuyu da 
başka yaparlar; oysa ilinek biçimindeki ayrımlar tözün tanımında yer almazlar ve 
konuyu başka yapmazlar, ama onu sadece nitelik yönünden başka yaparlar. Tümüyle 
ayrılamaz olabilseler de ilinek yoluyla varolan ayrımlar, daha az ya da daha çok 
büyük yoğunluğa elverişli oldukları halde, kendiliğinden ayrımlar azlık ve çokluk 
kabul etmezler: “34

“Hayvanda artık bütün karşıt ayrımlar da yoktur, çünkü aynı konu aynı zamanda 
karşıtları alacaktı; ama haklı olarak söylendiği gibi o, kendisine bağlı olan tüm 
ayrımlara, sadece güç olarak sahiptir; bunların hiçbirine edimsel olarak sahip 

 
 

‘Konuya kendiliğinden ait olan ayrımlar’, cinsi türlere bölen ayrımlardır. 

Başka türlü ifade edecek olursak bunlar, o türün, diğer türlerden farklı olmasına 

sebep olan ayrımlardır. Bu çeşit ayrımlar, kuşların uçabilmesi ya da insanın akıllı 

olması gibi, artıp azalamazdırlar. Kuşlar daha çok veya daha az uçma özelliğine 

sahip değillerdir; her kuş uçma yetisine sahiptir. Veya insan daha az ya da daha çok 

akıllı olmaz; her insan akıllıdır fakat bu yetisini az ya da çok kullanır. Öte yandan tür 

içerisinde çeşitliliğe sahip olan ayrımlar -Sokrates’in yassı burunlu, Platon’un uzun 

boylu olması gibi- değişmeye elverişlidir. Daha ‘insan’ olunamaz ama daha ‘yassı 

burunlu’ olunabilir. Fakat bunlar, tür içerisinde çeşitliliğe sebep olan ayrımlardır ve 

türün tanımında yer almazlar. 

 

Aynı zamanda şunu da belirtmek gerekir ki cins, potansiyel olarak onu türlere 

bölen ayrımları kendinde mektedir. Porphyrios bu konuda şöyle söylemektedir: 

 

                                                 
34 A.e., 9 15-20. 
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değildir. Böylece, varolmayan şeyden hiçbir şeyin doğamadığı ve karşıtların artık 
aynı zamanda aynı konuya ilişkin olmadıkları görülüyor.”35

“kendiliğinden ayrımlar arasında kimileri, kendilerinin yardımıyla, cinsleri türlerine 
göre ayırdıklarımızdır; ötekiler ise, kendileriyle, şeylerin türler halinde 
oluşturulduğu ayrımlardır.”

 
 

Hayvan cinsi, kendisinde onu türlere bölen bütün ayrımları potansiyel olarak 

içermektedir. Eğer içermeseydi, ayrımların ortaya çıkacağı bir zemin 

bulunmayacaktı. Akıllı olma ayrımı, insana özgü olmakla birlikte hayvan cinsi 

tarafından potansiyel olarak içerilir. Böylece akıllı hayvan olan insanı 

tanımlayabiliriz.  

 

Buraya kadar ele alınanları birarada dile getirecek olursak ayrımlar ilkin üçe 

ayrılır: en özel ayrım, özel ayrım ve genel ayrım. Bu ayrımlardan bazıları, ayrımı 

oldukları şeyden ayrılabilir, bazıları ayrılamazdır. Ayrılamaz olanlar ilineksel veya 

kendiliğinden ayrımlardır. Porphyrios özgül ayrımları da kendi içerisinde ikiye böler: 

 

36

                                                 
35 A.e., 11 1-6. 
36 A.e., 10 1-5. 

 
 

Kendiliğinden ayrımlar, yani bir şeyi tamamen başka bir şey yapan, özgül 

ayrımlar, hem cinsleri türlere bölerler, hem de türleri oluştururlar. Örneğin, hayvan 

cinsini, akıllı olma, insan türüne, uçma, kuş türüne böler. Aynı zamanda kuş türünü 

oluşturan şey, uçabilen hayvan olmasıdır. Bir kategori içerisinde en genel cinsten en 

özel türe doğru giderken, her cins çeşitli ayrımlarla bölünerek farklı türleri oluşturur; 

en özel türden en genel cinse gidildiğinde ise her tür çeşitli ayrımlarla kurulur. 

‘Hayvan’ın kurucu ayrımı hareketli olması iken, onu farklı türlere bölen akıllı olma, 

uçma gibi ayrımlardır.  

 

Porphyrios ‘ayrım’dan sonra, özelliği incelemeye geçer. 
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1.1.5. Özellik (Idion) 
 

Porphyrios’a göre özelliğin dört anlamı vardır: 

 

“Özelliğin dört anlamı vardır. İlkin bütün bir türe ilişkin olmayıp, tek bir türe 
ilineksel olarak ait olan şeydir. […] Sonra tek bir türe ilişkin olmadan, bütün bir türe 
ilineksel olarak ait olan şeydir. [...] Bir de tek bir türe, bütün bir türe ve sadece 
belirli bir anda ait olan şeydir. […] Dördüncüsü, tüm bu koşulların aynı anda bir 
araya gelmesidir: tek bir türde, hepsinde ve her zaman aynı olmak.”37

1.1.6. İlinek (Sumbebekos) 

 
 

Özelliğin birinci anlamı, bir türün tamamına ilişkin olmamakla birlikte, o türe 

ilineksel olarak ait olan şeydir. Yani bir tür içerisinde aktüel olarak bulunması veya 

bulunmaması türün bütünlüğünü bozmaz. İnsan türü içerisinde bazılarının marangoz, 

bazılarının hekim olması buna örnek olarak verilebilir. İkinci anlamıyla özellik, 

sadece o türe ilişkin olan şeydir. Köpek türünün dört ayaklı olması buna örnek olarak 

verilebilir; kedi türü de dört ayaklıdır fakat iki türün de kendi içlerinde tamamına 

ortak olan bir özelliktir. Üçüncü anlamı ile özellik sadece tek bir türe, belli bir 

zamanda ait olan şeydir. İnsan türünün yaşlanınca saçlarının ağarması buna örnek 

olarak verilebilir. Dördüncü anlamıyla ilinek, sadece belli bir türe, her zaman ait olan 

şeydir. Atın kişnemesi, köpeğin havlaması buna örnektir. Sonuncu tür özelliklerde, 

karşılıklı bir ilişki vardır. O özellik sadece o türe özgü olduğundan, havlama sesi 

duyulduğunda bir köpek olduğu sonucu çıkarılabilir.  

 

 

Porphyrios ‘özelliği’ bu şekilde açıkladıktan sonra, ilinek konusuna geçer. 

Ona göre, ilineğin iki tanımı bulunmaktadır. İlk tanımı şöyledir: 

 

“İlinek, konunun ortadan kalkmasına yol açmadan oluşan ve yok olan şeydir. İki 
türe ayrılır: biri konudan ayrılabilir, öteki ise ayrılamaz.”38

 
 

                                                 
37 A.e., 12 10-25. 
38 A.e., 12 25-27. 
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İlinek, bir şeyin özünün ortadan kalkmasına sebep olmadan ona ait olup 

ondan ayrılabilen şeydir. Ayrılabilir ve ayrılamaz iki tür ilinek vardır. Ayrılabilir 

ilinek, insanın uyuması veya oturması gibi, ona bir an ait olup öteki an ait 

olmayabilecek bir şeydir. İnsanın uyuması veya oturması, hiçbir şekilde özünü 

değiştirmez. Etiyopyalı’nın siyah olması ise, onun ayrılamaz bir ilineğidir; fakat 

rengini kaybederse bu onun Etiyopyalı oluşunu değiştirmez. İlineğin ikinci tanımı ise 

şöyledir: 

 

“İlinek aynı konuya ait olabilen ya da ait olamayan şeydir; ya da son olarak ne cins, 
ne tür, ne ayrım, ne özellik olan, ama bununla birlikte, yine bir konuda her zaman 
bulunan şeydir.”39

1.1.7. Cins, Tür, Ayrım, Özellik ve İlineğin Ortak Özellikleri ve 

Farkları 

 
 

Buna göre ilinek, aynı şeye ait olabilecek ya da ait olmayan şey, veya ne 

ayrım, ne cins, ne de özellik olmasına rağmen bir şeye ait olan şeydir. Birinci tanım 

için verilen örnekler burada da geçerlidir; oturmak veya ayakta olmak, bir şeye ait 

olabilecek veya ait olmayan şeydir. Aynı zamanda oturmak ne cins, ne özellik ne de 

ayrımdır. Hiçbir bekar insan kalmasa bile, bekar insan ilineği insan türü için hala 

geçerlidir çünkü o an bekar insan olmaması, insan türü içerisinde bekar insan 

olamayacağı anlamına gelmez. 

 

 

Porphyrios cins, tür, ayrım, özellik ve ilineği tanımladıktan sonra, bunların 

aralarındaki ilişkilerden bahseder. Beş ögenin ayrımları ve farkları, terminolojinin 

kesinliği ve beş ögenin birbirine karıştırılmaması açısından önemlidir. O öncelikle 

beş ögenin ortak özelliği hakkında şöyle söyler: 

 

“Bütün bu kavramlarda ortak olan şey, bir konu çokluğuna yüklenmiş olmaktır. 
Cins, türler ve bireyler için doğrulanmıştır ve ayrımda da durum aynıdır; tür, içerdiği 

                                                 
39 A.e., 13 1-5. 
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bireyler için doğrulanmıştır; özellik, özelliği olduğu tür ve bu tür altındaki bireyler 
için doğrulanmıştır; ilinek hem türler, hem de bireyler için doğrulanmıştır.”40

“Cinsin ve ayrımın ortak karakteri, türleri içermektir: çünkü ayrım, cinsin kapsadığı 
bütün türleri içermemekle birlikte, türleri kuşatır.[…] Öte yandan da, cinsi olması 
açısından cinse yüklenen her şey cinse bağlı türlere de yüklenmiş olduğu gibi, ayrım 
olması açısından ayrıma yüklenen her şey de onun oluşturduğu türe de yüklenmiş 
olacaktır.”

 
 

Beş öge de bir şeye yüklem olmaktadırlar. Fakat cins ve ayrım, sadece beş 

ögeden türlere ve bireylere yüklem olur. Örneğin hayvan cinsi, insan türüne ve insan 

türünün kapsadığı bireylere yüklem olur. Akıllı olma ayrımı insan türüne ve onun 

kapsadığı bireylere yüklem olur. Tür sadece kapsadığı bireylere yüklem olur: insan 

türü, kapsadığı Sokrates, Platon gibi bireylere yüklem olur. Özellik ise, özelliği 

olduğu türe ve o türün altındaki bireylere yüklem olur: Gülmek insan türü ve onun 

kapsadığı bireylere yüklem olur. İlinek de türlere ve o türün kapsadığı bireylere 

yüklem olur: Hareket etmek, ayrılabilir bir ilinektir ve hayvanlara, hayvanın 

kapsadığı bireylere yüklem olur. İnsan hareket eder, köpek hareket eder. Siyah olmak 

karga için ayrılamaz bir ilinektir ve karga türüne, aynı zamanda karga türünün 

kapsadığı bireylere yüklem olur.  

 

Beş ögenin ortak özelliği bununla sınırlıyken, kendi içlerinde ortak özellikleri 

ve farkları çok çeşitlidir. Cins ve ayrımın ortak özelliği, ikisinin de türleri 

içermesidir.  

 

41

Cins de ayrım da türleri içerir. Cins, altında yer alan bütün türleri içerir, ayrım 

ise, cinsin içerdiği bütün türleri değil fakat onların bir kısmını içerir. Hayvan cinsi, 

kendisinin altında yer alan bütün türleri, akıllı olmak ayrımı ise hayvanın kapsadığı 

bütün türleri değil fakat bir kısmını içerir. Cinsin yüklemleri, o cinsin türleri için 

geçerli olduğu gibi ayrımın yüklemleri de o ayrımdan çıkan türler için geçerlidir. 

Örneğin hareket etmek hayvan cinsinin yüklemidir ve hayvan cinsinin altında 

 
 

                                                 
40 A.e., 13 10-13. 
41 A.e., 14 1-5. 
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sıralanan türler için de sözkonusudur. Akıllı olma ayrımı sadece bir cinse değil, o 

cinsin altında sıralanan türler için de geçerlidir. Akıllı olma ayrımı sayesinde ortaya 

çıkan insan türünün bütün bireylerine bu ayrım yüklem olabilir. Cins ve ayrımın 

diğer ortak özelliği ise, ortadan kalkmaları sonucunda onlara bağlı türlerin de ortadan 

kalkmasıdır. Çünkü cins ve ayrım, altlarında sıralanan türlerin koşullarıdır. Eğer 

hayvan olma ortadan kalkarsa, akıllı hayvan olan insan türü de ortadan kalkacaktır. 42

Cins ve ayrımın ortak özellikleri yukarıda bahsettiklerimizle sınırlıdır. 

Birbirlerinden ayrı oldukları noktalardan ilki, sayıca yüklem oldukları terimler 

bakımındandır. Cins her zaman ayrımdan daha geniş bir terim çokluğuna yüklem 

olur. 

 

 

43

“Ayrıca, cinsler kendilerine bağlı olan ayrımlardan öncedir. Bunun için onların 
ortadan kalkması, ayrımların da ortadan kalkmasına yol açar; oysa ayrımların 
ortadan kalkması cinsin ortadan kalkmasına neden olmaz.”

 Bir diğer fark ise cinsin ayrımdan önce gelmesidir: 

 

44

“Ayrıca, cins özden ayrılmayan bir yüklemdir; oysa ayrım, dediğimiz gibi, niteliğe 
girer. Üstelik, cins her tür için bir tanedir: insanın cinsi hayvandır; oysa akıllı, 
ölümlü, kavrama gücünü ve bilgiyi elde etmeye elverişli olma gibi insanı öteki 
hauvanlardan ayıran tüm ayrımlar çok sayıdadır.”

 
 

Burada bahsedilen ayrım, cinsi kuran ayrımdan ziyade onu türlere bölen 

ayrımdır. Cins, onu türlere bölen ayrımdan öncedir, yani ilkin hayvan cinsi vardır, 

ardından akıllı olma, uçma, dört ayaklı olma gibi ayrımlar gelir. Bu ayrımlar ortadan 

kalksa bile hayvan cinsi tasarlanabilirken, hayvan cinsi ortadan kalktığı an bu 

ayrımlar yok olacağı gibi ayrımlardan dolayı ortaya çıkan türler de yok olur. Bir 

başka fark ise, ayrımın bir tür için pek çok sayıda olabilmesine karşın, cinsin tek 

olmasıdır: 

 

45

                                                 
42 A.e., 14 11-13. 
43 A.e., 14 15-16. 
44 A.e., 14 22-25. 
45 A.e., 15 3-7. 
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Ayrımlar, bir tür için, onu diğer türlerden ayıran tüm ayrımları 

düşündüğümüzde sayıca fazla iken, cins her tür için bir tanedir. İnsanın cinsi hayvan 

iken ayrımı sadece akıllı olma değil, fakat aynı zamanda onu diğer hayvan 

türlerinden ayıran tüm ayrımlar da insan türünün ayrımıdır. Örneğin uçuyor 

olmamak, suyun altında nefes alıyor olmamak, insanı diğer hayvan türlerinden 

ayırmaktadır. 

 

Cins ve türün ortak özelliklerini inceleyecek olursak, onlar bir çok şeye 

yüklem olmaları bakımından ortaktır. 

 

“Cins ve türün ortak karakteri, daha önce de söylediğimiz gibi bir terimler 
çokluğuna yüklenmiş olmalarıyla ilgilidir.[…]Başka bir ortak karakter de, onların 
yüklendikleri terimlere göre önce olmalarıdır. Üstelik onlardan her biri bir bütünü 
oluşturur.”46

“Türler, cinste içerildikleri ve cinsi içermedikleri halde, cins ve tür, cins türleri 

içerdiği için farklıdırlar: cinsin türden daha çok kaplamı vardır. Ayrıca, cinslerin 

daha önce konulmuş olmaları ve özgül ayrımlarla bildirilerek türlerin kuruluşunu 

tamamlamaları gerekir; cinslerin doğası gereği önce olmaları buradan 

kaynaklanır. Onların yok olması, türlerin yok olmasına yol açar, ama tersi 

olmaz.”

 
 

Cins de tür de bir çok terime yüklem olabilirler. Burada bahsi geçen, sadece 

tür olan türdür, aynı zamanda cins olan tür, yani daha önceden bahsettiğimiz hayvan 

veya canlı cisim gibi ara terimler değildir. Aynı zamanda yüklem oldukları 

terimlerden önce gelirler, çünkü o terimler tür ve cinslerin bölümlenmesiyle ortaya 

çıkarlar. Ve hem cins, hem de tür kendi içlerinde bir bütünlük oluştururlar. 

Aralarındaki fark ise şu şekilde açıklanmaktadır: 

 

47

                                                 
46 A.e., 15 10-14. 
47 A.e., 15 15-20. 
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Cinsler, türlerden önce gelirler ve türlerin olabilmesi için ilkin cinslerin 

olması zorunludur, çünkü cinsin ayrımları sayesinde türler oluşur. Fakat bu ayrımlar 

sebebiyle, cinsler daha fazla türü içerirken, türler de cinslerden daha fazla ayrıma 

sahiptirler. Cinsler türlere yüklem olabilirken, türler hiçbir şekilde cinslere yüklem 

olamazlar; çünkü sahip oldukları ayrımlar cinslerden daha fazladırlar. Ayrımların 

kaynağı olan cins yok olduğunda ise, türler de ortadan kalkarlar.  

 

Cinsin özellik ile ortaklığı ise, ikisinin de ait oldukları bireylere eşit 

derecede yüklenmesidir.48 Hayvan cinsinin insan türüne yüklenmesi gibi, insan 

türüne gülme yetisi yüklenebilir. Fakat cins, özellikten önce gelmesi bakımından 

ondan ayrılır. Çünkü ilkin cins olmalıdır ki, ardından ayrımlarla, özelliklerle farklı 

türler oluşabilsin.49 Ayrıca özellik, özelliği olduğu şeyin yerine geçerken, cins türün 

yerine geçemez. Bu fark sadece özelliğin dördüncü anlamı için geçerlidir, yani 

insanın gülme yetisine sahip olması gibi, o tür için her zaman geçerli olan özellikler 

için geçerlidir.50

Cins ile ilinek, terimler çokluğuna yüklenmiş olmaları bakımından ortaktır

 

 
51 

fakat öncelik-sonralık ilişkisi bakımından cins ve ilinek birbirinden farklıdır. İlineğin 

ait olduğu şey, her zaman ilinekten önce gelir. 52

“En son olarak cinsler, kendilerine bağlı olan terimlere özsel olarak yüklenmişlerdir, 
oysa ilinekler ancak nitelikte ya da her bireyin varolma biçimindedirler.”

 Ve cins bir şeye yüklem olurken 

azlık-çokluk gibi bir derecelendirme olamazken, ilinekler için azlık-çokluk 

mümkündür. Cins ve ayrımın son farkı şu şekilde açıklanmaktadır: 

 

 

53

                                                 
48 A.e., 15 3-5. 
49 A.e., 16 7-8. 
50 A.e., 16 10-15. 
51 A.e., 16 20-23. 
52 A.e., 17 5-7. 
53 A.e., 17 10-13. 
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Cinsler bir şeye yüklem olurken, onun ‘ne olduğu’na uygun olarak yüklem 

olurlar; örneğin insan hayvandır. Öte yandan ilinekler, her zaman yüklem oldukları 

şeyin durumuna, konumuna ilişkindir; insanın uyuyor olması gibi. 

 

Cinsi incelemeyi sonlandırdıktan sonra eğer türü incelersek ayrım ile 

ortaklığının her ikisinin de eşit şekilde yüklem olabilmesi olduğunu fark ederiz. Yani 

akıllı olma ve insan türü, insan türünün bireylerinde eşit olarak bulunmaktadır.54

“Ayrımın kendine özgü karakteri, nitelik içinde bir yüklem olmasıdır; oysa tür özsel 
bir yüklemdir: insan, her ne kadar, bir nitelik olarak alınabilirse de, mutlak anlamda 
nitelik olamaz, ama yalnızca, cinsi oluşturmak için cinse eklenen ayrımları içermesi 
bakımından nitelik olur.”

 Öte 

yandan ayrım ve tür, birinin özsel diğerinin nitelik olması bakımından birbirlerinden 

ayrılırlar: 

 

55

“Bundan başka, ayrım mantıksal olarak, ayrımı olduğu terimlerden sonradır, ama bu 
terimlerle karşılıklı değildir; oysa özellikler yüklemede, karşılıklı olmalarından 
dolayı özellikleri oldukları terimlerin yerine geçerler.”

 
 

Ayrım, öznesinin ne olduğuna göre ona yüklem olur. Yani insanın akıllı 

olmasından, akıllı olma ayrımı insan türüne ait olur. Eğer insan, ‘akıllı olma’ 

niteliğini taşımasaydı, bu ayrım ona yüklenemezdi. İnsan türü ise ‘insan’ın özüne 

ilişkin bir belirlenimdir. Bu durumda insan türüne ilişkin pek çok ayrım olabilirken, 

insan türü bir tanedir ve özsel bir ifadedir, çünkü yüklemi olduğu öznenin özünü 

ifade etmektedir.  

 

Ayrım ve özellik hakkında Porphyrios ayrıca şunları dile getirmektedir: 

 

56

Ayrım, ayırdığı terimlerden sonra gelir. Örneğin ilkin hayvan vardır, ardından 

akıllı hayvan olan insan gelir. Fakat akıllı hayvan, sadece o türe özgü olmadığından 

 
 

                                                 
54 A.e., 18 10-12. 
55 A.e., 18 15-17. 
56 A.e., 19 12-15 
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insan türü yerine kullanılamaz. Fakat sadece o türe ve her zaman o türe özgü olan 

özelliklerde karşılıklı bir ilişki vardır ve insan türünün yerine geçebilir. İnsanın 

gülme yetisine sahip olması ve gülme yetisinin sadece insan türüne ait olması gibi, 

insan ve gülme yetisi karşılıklı bir ilişki içerisindedir. 

 

Ayrım aynı zamanda ilinekten artıp azalmaması bakımından ayrılır. İlinek, 

daha az veya daha çok olabilirken ayrımda böyle bir değişim olamaz.57

Başta belirttiğimiz soruları, Porphyrios’un bize ilettikleri açısından 

değerlendirelim. İlk soru, ‘cinslerin, türlerin kalıcı tözsel gerçeklikler mi, yoksa 

zihnin yalın kavramları mı olduğu’dur. Porphyrios’un burada sadece cinsleri ve 

türleri değil, aynı zamanda ilinek, ayrım ve özelliği de kastettiğine dair görüşler 

vardır. Çünkü cinsler ve türlerin birden çok şeye ortak olması gibi, ayrım, ilinek ve 

özellik de ortaktır.

 İnsan türünün 

gülme yetisi, azalıp çoğalamaz; fakat saçının rengi değişkenlik gösterebilir, derisinin 

rengi açılabilir. 

 

1.2. Porphyrios’un Tümeller Tartışmasına Katkısı 
 

Porphyrios, Isagoge adlı eserinde cins, tür, ayrım, özellik ve ilineği yukarıda 

anlatmış olduğumuz şekilde tanımlar ve birbirinden ayırır. Her ne kadar kendisi başta 

belirtmiş olduğumuz üç soruya görünür bir şekilde yanıt aramasa da, belirlediği 

terminoloji ve sorular, ardından tümeller probleminin tartışılmasında bir temel 

oluşturur.  

 

58 Bu durumda ilk soru şu hali almaktadır: Tümeller59

                                                 
57 A.e., 20 1-3. 
58 Aaron, a.g.e., s. 3. 

, fizik 

dünyada mı bulunurlar, yoksa sadece zihnimizin kavramları mıdır?  

59 Porphyrios Isagoge’de beş ögeye hiçbir yerde ‘tümel’ dememiştir. Fakat biz, ‘ortak olan’ şeyler 
tümel olarak adlandırıldıklarından ve Ortaçağ’da Isagoge üzerine yorum yazan düşünürler tarafından 
‘beş öge’, ‘tümel’ olarak ifade edildiğinden ötürü, tümeller tartışmasının daha net anlaşılabilmesi için 
metnimizin bu bölümünde beş ögeyi ‘tümel’ olarak ifade edeceğiz. Krş.: Boethius, The Second 
Edition of the Commentaries on the Isagoge of Porphyry, Trans. by Richard McKeon, Selections 
From Medieval Philosophers I içinde, Ed. by Richard McKeon, London, Charles Scribern’s Sons, 
1930, 11; William Burley, On Universals, Trans by. Paul Vincent Spade, History of The Problem of 
Universals in the Middle Ages içinde (Çevrimiçi) http://www.pvspade.com/Logic/docs/univers.pdf. 

http://www.pvspade.com/Logic/docs/univers.pdf�
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Porphyrios ilk sorudan ikinci soruya geçişte, düşüncesini tümellerin fizik 

dünyada bulunduğu ile sınırlamıştır. Eğer tümeller zihnin kavramları ise, kişinin 

ikinci soruya yönelmesine gerek yoktur. Fakat tümellerin fizik dünyada bulunduğu 

kanısında olan kişi, onların ‘cisimsel mi yoksa cisimsel olmayan bir varoluşa mı 

sahip oldukları’ sorusu ile yüzleşmelidir. Bu soru ile tümellerin fiziksel dünyada 

cisim olarak bulunup bulunmadıkları sorgulanmaktadır. 

 

Eğer cisimsel varoluşa sahip değillerse, yani kendi başlarına fizik dünyada bir 

gerçeklik olarak bulunmuyorlarsa, üçüncü soru ile duyulur şeylerde mi varoldukları 

yoksa onlardan ayrı bir varoluşa mı sahip oldukları sorgulanır. Bir sonraki bölümde 

göreceğiz ki duyulur şeylerde bulunmaları bizi Aristoteles’in töz düşüncesine, 

duyulur şeylerden ayrı varolmaları ise Platon’un İdealar Teorisi’ne götürecektir.  

                                                                                                                                          
20 Ocak 2011   
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2. TÜMELLER TARTIŞMASININ ANTİK YUNAN’DAKİ İZLERİ 
 

Antik Yunan’da daha sonradan tümeller tartışmasına etki edecek çeşitli 

sorular ve görüşler bulabiliriz. Platon ve Aristoteles, daha sonradan tümeller 

tartışması çerçevesinde ele alınacak çeşitli sorulara cevap aramışlardır. Platon İdealar 

Teorisi’nde  ideanın ne olduğunu, fizik dünyanın bilgi edinme sürecindeki yerini, 

bilginin kaynağını tartışırken ortaya koydukları ile tümeller tartışmasındaki 

görüşlerden birine, Aristoteles ise töz, form ve bilginin kaynağını araştırırken 

tümeller tartışmasındaki görüşlerden bir diğerine zemin hazırlamıştır. Ortaçağ 

Düşüncesinde tümeller tartışmasının anlaşılabilmesi açısından bazen referans olarak 

kullanılan Platon ve Aristoteles’in düşünceleri incelenmeli ve tümeller tartışmasının 

soruları açısından geriye dönüp değerlendirilmelidir. Bu baımdan biz bu bölümde 

tümeller tartışmasının ortaya çıkışına zemin hazırlayan sorunlara ve cevaplara 

kaynaklık etmeleri açısından Platon ve Aristoteles’in görüşlerinde tartışmanın 

izlerini takip edeceğiz. 

 

2.1. Platon’da Tümeller Tartışmasının İzleri 

 
Tümeller tartışması Platon’dan yüzlerce yıl sonra ortaya çıkmış olmasına 

rağmen, Platon’un eserlerinde Poprhyrios’un Isagoge’de ortaya koymuş olduğu 

sorulara benzer sorular görebiliriz. Platon’un düşüncesi açısından bir şeyi nasıl 

tanımlayacağımız ve fizik nesnelerin bilgi edinme sürecindeki yeri oldukça 

önemlidir. Biz de bu kısımda Platon’un Menon, Phaidon ve Devlet adlı eserlerinden 

yola çıkarak, bu soruların cevaplarını araştıracağız. Platon’un özellikle bu 

diyaloglarını seçmiş olmamızın sebebi, onun ruh, yeniden doğma, ruhun 

ölümsüzlüğü ve bilme hakkındaki görüşlerini daha yoğun bir şekilde bu 

diyaloglarında ortaya koymuş olmasıdır. Yeniden doğma düşüncesi, Platon’da 

idealar ile ruhu birbirine bağlayan şeydir. İdealar ile ruhun arasındaki bağ, bilmeyi 

olanaklı kılar ve kişinin kavramlara ulaşabilmesi ancak idealar ve ruh arasındaki 

bağlantı mümkünse olanaklıdır. Bu sebeplerden Platon’un yukarıda belirttiğimiz 

eserleri ile araştırmamızı sınırladık. Araştırmamız süresince eserler arasında 
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kronolojik bir sıra izlenmeyecek, konuları bakımından Platon’un görüşleri bir 

bütünlük oluşturacak şekilde ortaya konacaktır.  

 

2.1.1. Duyulanabilir Dünya ve Anlaşılabilir Dünya 

 
İlkin Platon’da duyulanabilir ve anlaşılabilir dünya ayrımının açıklanması 

konumuz açısından önem taşır. Zira bu ayrım bize bilginin kaynağının fizik dünyada 

varolup varolmadığı sorusunun cevabını ararken bir fikir verecektir. Platon, Devlet 

diyalogunda fizik dünyada nesnelerin idealardan pay almış olduklarını1

“Oysa ki, güzelliğin kendi varlığına inanan, hem onu hem de katıldığı [pay aldığı] 
[metheksis]

 ifade eder: 

 

2 şeyleri gören, güzeli güzel şeylerle, güzel şeyleri güzelle karıştırmayan 
adam, rüya içinde mi yaşar, yoksa gerçek içinde mi? –Gerçek içinde elbet. –Bilgi 
[gnome]3 adı bu bilen adamın düşüncesine [dianoia] 4 yaraşır. Görünüşe bakan 
öteki adamın düşüncesi ise, bir sanıdır [doksa]5.”6

İdealar, kendilerinde bir birliktirler ve aynı zamanda fizik dünyadaki nesneler 

idealardan pay alırlar (metheksis). Bir insan eğer güzel ile güzel olan şey arasındaki 

ayrımı biliyorsa, yani ideanın kendisi ile ideanın taklidi olan fizik nesneyi ayırt 

edebiliyorsa, onun düşüncesine ‘bilgi’ denir; fakat bu ayrımı yapamıyorsa, o zaman 

 
 

                                                 
1 Platon’a göre oluş dünyasındaki fizik nesneler idealardan pay alırlar. 
2 ‘Metheksis’, ‘pay almak’ anlamına gelmektedir. Bkz.: Peters, a.g.e., ‘methexis’ maddesi. Platon 
idealar ve duyulanabilir dünya arasındaki ilişkiyi hem ‘metheksis’, hem de ‘koinonia’ kelimeleriyle 
ifade ederken, ideaların duyulanabilir dünyada bulunuşundan değil, ‘pay alma’dan bahsetmektedir. 
Platon’a göre oluş dünyası, Varlık dünyasına bakılarak Demiurgos tarafından yapılmıştır; yani oluş 
dünyası, Varlık dünyasının, bir kopyasıdır. Plato, Timaeus, Trans. by R. G. Bury, Timaeus, Critias, 
Clitophon, Menexus, Epistles içinde, Cambridge, Harvard University Press, 2005, 30c. Varlık 
dünyasına bakılarak yapılmış olmasına rağmen, bir kopya olduğundan ötürü kusurludur ve bilgimize 
(episteme) kaynaklık edemez. Oluş dünyasındaki nesneler değişime tabidir fakat İdealar’a bakılarak 
yapıldıklarından ötürü idealarla aralarında bir benzerlik bulunur. Oluş dünyasındaki nesneler, 
İdealar’dan pay aldıklarından ötürü onların ‘eşit’, ‘güzel’ gibi idealarla benzerlikleri bulunur. Bkz.: 
Plato, Parmenides, Trans. by H. N. Fowler, Cratylus, Parmenides, G. Hippias, L. Hippias içinde, 
Cambridge, Harvard University Press, 2005, 130e-131c. 
3 ‘Gnome’, ‘kavranmış şey, yargı, bilgi’dir. Bkz.: J. O. Urmson, The Greek Philosophical Terms, 
London, Duckworth, 1990, ‘gnome’ maddesi. 
4 Bu kelime ‘anlayış, anlama’ anlamlarına gelir. İleride Platon’a göre bir çeşit akıl yürütme olduğunu 
göreceğiz. Bkz.: Peters, a.g.e., ‘dianoia’ maddesi. 
5 ‘Doksa’, ‘sanılmış şey, sanı’ anlamlarına gelir. Bkz.: Urmson, a.g.e., ‘doxa’ maddesi. 
6 Platon, Devlet, Çev. Sabahattin Eyüboğlu, M. Ali Cimcoz, İstanbul, T. İş Bankası Kültür Yayınları, 
2009, 476d. 



31 
 

bu insanın düşüncesi ‘sanı’dır. Platon’a göre ‘sanı’ ve ‘bilgi’, birer yetidirler 

(dünamis).7

Bir şeyin ‘öz’ünün ne olduğu Phaidon diyalogunda geçmektedir; 

 

 

Sanı ve bilgi, kaynakları bakımından birbirlerinden ayrıdır. Bilginin kaynağı, 

bir şeyin özü ile ilgilidir, öte yandan sanı ise öz ile ilgili değildir. Sanma duyulananın 

kendisi ile ilgilenirken, bilme duyulanın ‘o’ oluşunun koşulu ile ilgilenir ve Platon’a 

göre bir şeyin ‘o’ oluşunun koşulu oluş dünyasında bulunmaz.  

 

 

“Onlara hiç bedensel duyularla ulaşabildin mi? Büyüklük, sağlık, güç, kısaca öz 
[ousia]8 veya her şeyin altında yatan nitelikten bahsediyorum.”9

“Demin, dememiş mi idik ki ruh bazen görme, işitme, yahut başka bir duyumun

 
 

Platon’a göre güzellik gibi adalet ve iyi de mevcuttur. Fakat bunlar fizik 

dünyada kendilerinde bir birlik olarak bulunmazlar, daha ziyade fizik nesneler 

onlardan pay alırlar. Yukarıda idea olarak bahsettiğimiz adalet, iyilik ve diğer pek 

çok şey, burada öz olarak, her şeyin altında yatan nitelik olarak görülür. Bilginin 

kaynağı aslında ‘öz’dür, ‘idea’dır. Fakat buna ulaşmanın yolu duyular değildir. 

Platon, Phaidon’da onlara ulaşmak isteyen insanın kendini duyularından 

uzaklaştırması gerektiğini söyler: 

 

10

                                                 
7 ‘Dünamis’, ‘potansiyel, güç, kapasite’ anlamlarına gelir. Bkz.: Peters, a.g.e., ‘dünamis’ maddesi. 
Platon’a göre yeti, ‘onlarla bir şeyleri yapabilecek olmamıza olanak sağlayan varlıklar’dır. Görme, 
işitme birer yetidir. Yetileri ayırırken önemli olan onların nesneleridir, nesnesi bir olan yetiler aynı 
yetidirler. ‘Bilmek’ ve ‘sanmak’, birbirlerinden ayrı yetilerdir; çünkü nesneleri farklıdır. Bkz.: Platon, 
Devlet 477c-478a. 
8 Platon sonraları ‘ousia’yı kullanmayı bırakır, yerine ‘eidos’u kullanır. 
9 Plato, Phaedo, Trans. by H. N. Fowler, Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo, Phaedrus, 
Cambridge, Harvard University Press, 2005, 65d. 
10 Burada duyum için aisthesis kelimesi kullanılır. Aisthesis, Platon’a göre bedenle ruhun bir arada 
bulunduğu bir durumdur, dışarıdan gelen etkinin hem bedeni hem de ruhu etkilemesidir. Plato, 
Philebus, Trans. by Harold N. Fowler, Parmenides, Philebus, Symposium, Phaedrus içinde, 
Cambridge, Harvard University Press, 33c-34a. 

 
araya girmesi ile bir meseleyi incelemek üzere teni kullanır. Çünkü bir duyum 
yardımıyla bir şeyin incelenmesi tenin kullanılmasıdır. O zaman, ruh asla aynı 
kalmayan şeyden yana çekilip sürüklenir, değil mi? Kendinden sapıtır, altüst olur. 
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Sanki sarhoşmuş gibi, başı döner, çünkü tabiatı gereğince bu türlü durumdaki 
şeylerle ilişki halindedir. (...) Buna karşılık, dedi, şunu bil ki o [psükhe]11 yalnız ve 
kendiliğinden bir şeyi incelediğinde orada katkısız, her zaman var olan, hiç ölmez ve 
hiç değişmez şeylere doğru atılır. O şeylere yakınlığı yüzünden, kendi kendisiyle baş 
başa kaldıkça, bundan alıkonulmadıkça her zaman onlarla beraber kalır. O andan 
itibaren sapıtmadan, sözü geçen şeylerle birlikte değişip bozulmadan, onlarla 
temasından ötürü her zaman aynı kalır. Çünkü bu ruh hali bizim düşünüş [bilgelik] 
dediğimiz şey değil midir?”12

Bilgiye ulaşmak için kişi bütün duyularından uzaklaşmalı ve sadece 

düşünmesini kullanmalıdır çünkü duyular, kişinin bilgiye ulaşmasını engellerler. 

Duyular ‘görünüş’lerden, idealardan pay almış olan fizik dünyadaki nesnelerden 

kaynaklanırlar ve bize ancak o nesneler hakkında düşünce taşırlar. Fizik dünya 

hakkındaki düşüncelere, az önce de belirttiğimiz gibi, ‘sanı’ denmektedir. Oluş 

hakkında düşünce taşıdıklarından ötürü de duyular her zaman aldatıcı olabilirler; 

örneğin su dolu bardağın içindeki kaşığın kırık görünmesi gibi.

 
 

13 Kişi sanıya bağlı 

kalırsa, kaşığın gerçekten kırık olduğunu dile getirebilir. Burada bilgiyi arayan kişi, 

elbette sanıya bağlı kalmamalıdır. Bu yüzden bilgiye ulaşmak isteyen kişi, 

duyularından olabildiğince uzaklaşmalıdır.14

Sanı ve bilginin kaynakları bakımından ayrılması, iki ayrı dünya olduğu 

düşüncesine sebep olur; bunlar anlaşılabilir ve duyulanabilir dünyadır. Anlaşılabilir 

dünya idealar ile ilgiliyken, duyulanabilir dünya da görünüşler ile ilgilidir. Platon, iki 

ayrı dünyanın gerçeklikte varolduğu konusunda kesin bir açıklama yapmaz. İdeaların 

bilgisine ulaşmaktan bahsederken, güneş metaforunu kullanır. Platon’a göre nasıl ki 

gözün duyulanabilir dünyayı görebilmesi için ışığa ihtiyacı varsa, aklın da 

  

 

                                                 
11 ‘Psükhe’, ‘nefes, ruh’ anlamlarına gelir. Bkz.: Peters, a.g.e., ‘psykhe’ maddesi. Platon’a göre ruh üç 
kısıma ayrılır; iştah (epithümetikon), coşku (thümoeides) ve akıl (logistikon). Akıl kısmı insanı 
öteki canlılardan ayırır, ölümsüzdür. Coşku, öteki hayvanlarda da vardır ve cesaret gibi duyguların 
kaynağıdır. İştah ise, bedensel isteklerdir. Platon, Devlet, 436a ve devamı. 
12 Platon, Phaidon, Çev. Hamdi Ragıp Atademir, Kemal Yetkin, Phaidon, İstanbul, Sosyal Yayınlar, 
2001. 79c-d. 
13 Platon, Kratylos adlı eserinde de değişmekte olan şeylerin bilinmesinin olanaksızlığından farklı 
ifadelerle bahsetmektedir. Bir şeyin bilinebilmesi için sabit olması gereklidir, değişken olduğunda onu 
bilmek için yaklaşan kişi her seferinde farklı bir şeyle karşılaştığından ötürü, ilk başta bilmek istediği 
şeye hiçbir zaman ulaşamamakta ve karşısındaki nesneyi sürekli değişim içinde olduğundan ötürü 
hiçbir zaman bilememektedir. (Bkz. Plato Cratylus, Trans by. H. N. Fowler, Parmenides, Cratylus, 
Parmenides, G. Hippias, L. Hippias, Cambridge, Harvard University Press, 2005, 440 A-D) 
14 Bu tür bilgiyi ileride ‘noesis’ tarzı düşünmeyi açıklarken ele alacağız. 
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anlaşılabilir dünyayı düşünebilmesi için güneşin ışığına ihtiyacı vardır.15 Güneşin 

ışığı nasıl ki fizik dünyadaki nesneleri aydınlatıp görünür olmalarını sağlıyorsa, iyi 

ideası da aklı aydınlatarak ideaların bilgisine ulaşmayı sağlar. Platon, iki ayrı bilgi 

türünü Devlet adlı eserinde Glaukon’a ‘çizgi teorisi’ ile anlatır. İlk önce bir doğru 

parçasını ikiye böldürür, ve ardından tekrar ikiye böldürterek dörtlü bir çizgi çıkartır 

ortaya. Bu çizginin ilk ikili kısmı duyulanabilir dünya, ikinci ikili kısmı da 

anlaşılabilir dünya kaynaklı bilgilerdir.16

“Aydınlık ve karanlık

 Kendi içinde iki parçadan oluşan 

duyulanabilir dünyanın ilk kısmı hakkında şöyle söyler: 

 

17 derecelerine göre görülen dünyada bir parça elde edeceksin: 
Yansımalar [eikones]. Yansıma dediğim şey, önce gölgeler, sonra suda, ya da parlak 
yüzeylerde, görülen şekiller ve onlara benzer bütün daha başka şeylerdir.”18

“Çizginin öbür yarısının, yansıması olduğu şeyler olduğunu düşün; yani hayvanlar, 
bitkiler ve insanın yaptığı bütün nesneler.”

 
 

En karanlık kısım, yansımalar kısmıdır çünkü yansımaların bizi yanıltma 

ihtimali çok fazladır. Duyulanabilir dünyanın ikinci kısmı için ise şöyle söyler: 

 

19

Özetle, çizginin birinci kısmı, yani duyulanan dünya kısmı iki parçadan 

oluşur; yansımalar ve yansımaların kaynağı. Yansımaların kaynağı, güvenilirlik 

açısından yansımalardan daha değerlidir, çünkü yansımaların kaynağı fizik dünyada 

 
 

Yansımalardan biraz daha aydınlık olan kısım, yansımaların kaynağı olan 

fizik nesnelerdir. Burada bahsedilen fizik nesnelerin pay aldıkları idealar değildir, 

çünkü idealardan pay almış olmaları onları idealara ulaşmak için bir basamak haline 

getirmez.   

 

                                                 
15 Platon, Devlet, 508d 
16 Platon, Devlet, 509e. 
17 Platon’a göre ışık nasıl ki iyi görmemize sebep oluyorsa, iyi de bilmemize sebep olur. Devlet’te, 
“Görünen dünyada göz ve görünen nesneler için güneş neyse, anlaşılabilir dünyada da iyi düşünce ve 
düşünülen şey için odur.” der. Devlet, 508b-509a2. Burada geçen aydınlık ve karanlık da kişinin 
bilgiye ulaşma olanağına işaret eder. 
18 Platon, Devlet, 509e. 
19 Platon, Devlet, 510a. 
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bulunan nesnelere işaret ederken, yansımalar bunların sadece imgeleridir; tıpkı bir 

tekil ağaç ile o ağacın resmi gibi. Platon, yansıma ve yansımanın kaynağından 

hareketle düşünme türlerine yansıma (eikasia) ve inanç (pistis) adlarını verir.20

“Böldüğümüz çizginin ilk parçasında ruh, deminki parçaya asıllarını koyduğumuz 
nesneleri birer yansıma [temsil] olarak ele aldığı için, araştırmalarına 
varsayımlardan [hüpothesis]

 

Yansıma, bizde sadece ‘oluş’ta olan şeylerin kopyaları hakkında sanıya yol açar, 

onların kendileri hakkında değil. İnanç ise, yansımaların kaynağı yani fizik nesneler 

hakkında bilgi verir. Burada Platon’un fizik nesneyi kopyasından, güvenilirlik 

açısından üst mertebede tuttuğu görülür. Fizik nesne ve onun kopyası kaynaklı 

düşünceler olan sanı ve inançla ilgili en büyük hata, Platon’a göre, sanılan ve 

inanılan şeylerin bilgi olduğunu düşünmektir. Örneğin bir kişinin gördüğü ağaç resmi 

karşısında, ağacın tanımını o resme göre yapması veya gördüğü tekil ağaç karşısında, 

ağacın tanımını o ağaca göre yapması, gerçekliğe ulaşmasında çok büyük bir 

engeldir. Kişi duyularının kendisini bilgiye ulaştıramayacağını ve ‘ağaç’ ideasının ne 

resmindeki, ne de fizik dünyada gördüğü ağaç olmadığını farketmelidir ki, ‘ağaç’ 

ideasına ulaşmasının olanağı olsun. 

 

Platon çizginin birinci kısmını açıkladıktan sonra, çizginin ikinci kısmı 

hakkında şöyle söyler: 

 

21 gitmek zorunda kalır; ilkeye [arkhe]22 değil, sonuca 
götüren bir yola girer. İkinci parçada ruh, yansımalara başvurmadan varsayımdan 
ilkeye gider; araştırmalarını yalnız kavramlarla [idealarla] yapar.”23

                                                 
20 Platon, Devlet, 511a. 
21 ‘Hüpothesis’, ‘temel, başlangıç noktası’ anlamlarına gelir. Bkz.: Peters, a.g.e., ‘hypothesis’ 
maddesi. 
22 ‘Arkhe’, ‘başlangıç noktası’ anlamına gelir. Bkz.: Peters, a.g.e., ‘arkhe’ maddesi. 
23 Platon, Devlet, 510b. 

 
 

Burada Platon iki ayrı türden bilme etkinliğinden bahseder; birinin kaynağı 

fizik dünyadaki nesnelerin temsilleri olarak görülürken, diğerinin kaynağı ise 

idealardır. Fakat fizik dünyadaki nesnelerin temsilleri, daha önce bahsetmiş 

olduğumuz sanının kaynağı olan yansımalar değildir. Platon burada sadece 

kavramlarla düşünmeyi göz önünde bulundurarak bu ayrımı yapmıştır. 
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Temsillerden kaynaklı düşünmeyi inceleyecek olursak, burada bahsedilen 

temsiller daha ziyade geometrik şekiller, matematiksel ifadelerdir. Örneğin kare, 

daire bize fizik dünyadaki nesnelerin şekillerinin temsilleri olarak görülebilir, fakat 

burada bahsedilen bir geometricinin üzerinde çalıştığı şeyi kağıda çizmesinden farklı 

bir şey değildir. Bahsedilen temsiller, oluş dünyasındaki nesnelerin birebir kendileri 

değildir. Platon bu konuda şöyle söyler: 

 

“Onlar görünen formları ele alıp bunlar üzerinde fikir yürütürken asıl düşündükleri 
bu şekiller değil, bunların benzediği başka şekillerdir. Asıl düşündükleri soyut 
dikdörtgen, soyut köşegendir, kendi çizdikleri köşegenler değil. Kendi çizdikleri 
şekilleri –ki ayrıca bunların da gölgeleri ve suda görüntüleri vardır- birer yansıma 
olarak kullanır, yalnız düşüncenin [dianoia] görebildiği üstün şekillere varırlar.”24

“Burada

 
 

Bahsedilen düşünme şeklinde geometrik çizimler, sayılar, sadece düşünme 

(dianoia) ile ulaşılabilen şeylere varmak için araç olarak kullanılırlar. Kaynakları 

fizik dünya olarak görülmesine rağmen bu yanlıştır. Bir geometrici, problem 

çözerken çizgiyi, daireyi, üçgeni kağıt üzerine çizer, fakat düşündüğü kağıt 

üzerindeki çizimler değil, aklındaki soyut nesnelerdir. Çünkü kağıt üzerindeki üçgen 

veya daire, hiçbir zaman geometricinin düşüncesindeki mükemmeliği 

taşımamaktadır. Üçgen üzerinde çalışan bir geometrici, üçgenin iç açılarının 

toplamının 180° olduğunu bilir ve hesaplamalarını ona göre yaparken, kağıt üzerine 

çizdiği üçgenin iç açılarının toplamı ne gerçekten 180° dir, ne de olması gereklidir. 

Yani bu tarz düşünmenin kaynağı fizik nesneler değildir. 

 

Çizginin ikinci kısmındaki diğer parçada ise, akıl sadece idealarla 

araştırmasını yapar. Platon bu düşünme hakkında şöyle söyler: 

 

25

                                                 
24 Platon, Devlet, 510d-511a. 
25 ‘Çizginin ikinci kısmında’ 

 aklın kendiliğinden diyalektik 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. Bu 
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ilkeye yükselince, ondan çıkan büyün sonuçlara dayanarak varacağı son yere varır. 
Bu arada görülen, duyulan hiçbir şeye başvurmaz. Kavramdan kavrama geçerek, 
sonunda gene bir kavrama varır.”26

En aydınlık düşünme olan bu kısım, hiçbir şekilde fizik dünya ile ilişki 

içerisinde değildir. Varsayımlar ilkeler olarak ele alınmaz, basamak olarak görülür. 

Burada yöntem olarak diyalektik kullanılır. Devlet 533c’de diyalektik, varsayımları 

atarak ilkenin kendisine yükselmeyi sağlayan metod olarak açıklanır. İlkenin 

kendisine yükselmek, ideaların bilgisine erişmek anlamına gelmektedir. Platon bu tür 

düşünmeye noesis der.

 
 

27

Böylece Platon dört tür düşünme belirler: eikasia, pistis, dianoiesis ve 

noesis. Bunların arasında eikasia en karanlık olan iken, noesis en aydınlık olan 

düşünmedir. Eikasia ile pistisin karanlık olmalarının sebebi, oluş dünyasına bağlı 

olmalarıdır. Platon oluş dünyasından kaynaklanan düşüncelere doksa adını verir. 

Nesneleri değişken olduğundan ötürü, bu tür düşünceler de değişkendir ve 

güvenilemezdir. Öte yandan dianoiesis ile noesisin nesneleri olan idealar oluş 

dünyasından değil, Varlık dünyasındandır.

 Bu tarz düşünmede kişi varsayımları eleyerek ideanın 

bilgisine ulaştıktan sonra, diğer ideaların bilgisine erişebilmektedir.  

 

28 Varlık dünyası değişmez olduğundan 

ötürü, noesis ile dianoiesis sonucunda elde ettiğimiz bilgiler de güvenilirdir.29

2.1.2. Varlık Dünyası 

 Varlık 

dünyası kaynaklı düşünceler ise episteme adını alır.  

 

 

Varlık dünyası Platon’da, hiçbir şekilde değişimin bulunmadığı bir dünyayı 

ifade eder. Varlık dünyasındaki idealar, epistemenin nesnesidir. İdealar değişime 

hiçbir şekilde katılmazlar, oluş dünyasındaki fizik nesneler sadece idealardan pay 

alırlar. Bu durumda fizik nesneler ile epistemeye ulaşmanın olanağı ortadan 

                                                 
26 Platon, Devlet, 511b- 511c. 
27 Platon, Devlet, 511e. 
28 Varlık dünyası, ideaların bulunduğu dünyadır. Varlık dünyası anlaşılabilir olanları içerirken, oluş 
dünyası duyulanabilir olanları içerir.  
29 Her zaman eikasia, pististen; dianoia da noesisden daha yanıltıcıdır. Fakat eikasia ve pistis bize 
doksayı verirken, dianoia ve noesis epistemeyi verir. 
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kalkmaktadır. Platon, ruhun daha önceden Varlık dünyasında bulunduğunu ve oluş 

dünyasına düşmesiyle unuttuklarını tekrar hatırladığını söyler. Platon ruhun daha 

önce Varlık dünyasında bulunması hakkında şunları söylemektedir: 

 

“Görünmeyen ruh, başka bir yere, kendisi gibi, asıl, saf, görünmeyen, diğer gerçek 
dünyanın tanrısının, iyi ve bilge tanrının, birazdan, ruhumu da tanrı kabul ederse 
gideceği yere gider.”30

Ruh ölümden sonra ve doğmadan önce, Varlık dünyasına gider çünkü ruhun 

kendisi de

 
 

31

“Öyleyse, Simmias, ruhlar insan formuna girmeden önce de, bedenlerden ayrı olarak 
varolmuşlardır ve düşünebiliyorlardır [phronesis]

 idealar gibi saf bir varlıktır. Ruh Varlık dünyasında bulunduğu sürece 

idealarla bir arada bulunur, ve bedene geri döndüğünde düşüşünün etkisiyle ideaları 

unutur. Kişinin ideaların bilgisine erişmesi, hatırlamaktan başka bir şey değildir. 

 

32.”33

İnsanın ruhu bedenle birleşince, yani oluş dünyasına geldiğinde unuttuğu 

ideaların bilgisini hatırlayabilir. Varlık dünyasında da hala düşünme eylemini 

gerçekleştirebilen ruh, orada ideaları görür. Bedenle birleşmesinin yarattığı şok ile 

ideaları unutsa bile, tekrar hatırlaması olanaksız değildir.

 
 

34

                                                 
30 Plato, Phaedo, 80d. 
31 Ruhun tamamı Varlık dünyasında bulunmaz, sadece logistikon yani akıl kısmı bulunur. 
32 ‘Phronesis’, bilgelik anlamına da gelir ve Devlet 511b’de ‘ideaları düşünmek’ anlamına üst bir 
düşünmeye işaret eder. Bkz.: Peters, a.g.e., ‘phronesis’ maddesi. 
33 Plato, Phaedo, 76c. 
34 Platon’a göre insan öldüğünde ruhu Varlık dünyasına yükselir ve orada idealarla karşılaşır, tekrar 
oluş dünyasına döndüğünde ise ideaları hatırlayabilir. (Bkz. Plato, Phaedrus, Phaedrus, Trans. by H. 
N. Fowler, Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo, Phaedrus, Cambridge, Harvard University Press, 
2005. 

 Platon’a göre öğrenmek, 

unutulmuş olan bilgilerin hatırlanmasıdır. Platon Menon’da öğrenmenin sadece 

hatırlamak olduğunu, köleye çözdürdüğü geometri sorusu ile kanıtlar. Köle, geometri 

ile ilgili hiçbir bilgiye sahip değildir. Sokrates yere çizdiği şekiller üzerinde sorular 

sorarak köleye, bir karenin içerisinde köşeleri ilk karenin kenarlarına değen ikinci bir 

karenin alanını hesaplatır. ‘Hiçbir şey bilmeyen’ köle, Sokrates’in soruları ile 
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‘hatırlayarak’ problemi çözer.35

2.1.3. Platon Açısından Tümeller Tartışması 

  

 

Platon’a göre değişmez bilgiye ulaşmanın ölçütleri yukarıda bahsettiğimiz 

gibi duyuları düşünme sürecine karıştırmamak, diyalektik yöntem ile varsayımlardan 

yola çıkmaktır. Platon’a göre değişmez bilgiye ulaşmaya çalışırken oluş dünyasına 

başvurulmaz. Değişmez bilgi, sadece düşünme ile elde edilebilir.  

 

 

Platon’un İdealar Teorisine bakarak, tümeller tartışmasının sorularına cevap 

üretebiliriz. Unutmamak gerekir ki Platon’un kaygısı tümeller tartışmasının 

sorularına cevap bulmak değildir, tümeller tartışması Platon’dan çok sonraları 

oluşmuş bir tartışmadır. Platon değişmez bilgiye ulaşmanın yolunu aramaktadır. 

Fakat bu konuyla ilgili görüşlerine geri dönüp baktığımızda, tümeller tartışmasının 

üç temel sorusuna cevap olabilecek düşünceler görebiliriz.  

 

Porphyrios’un belirlediği ilk soru, ‘cinslerin, türlerin kalıcı tözsel gerçeklikler 

veya zihnin yalın kavramları mı olduğu’ sorusuydu. Bu soru Platon açısından 

‘özlerin (idealar) tözsel gerçeklikler mi, veya zihnin (ruhun) kavramları mı olduğu’ 

şeklinde anlaşılabilir. İdeaların fiziksel gerçekliğinin olması, Platon’un görüşleri ile 

çelişmektedir. Platon’a göre idealar değişmezdir ve oluş dünyasında bulunmazlar; 

oluş dünyasındaki nesneler, Varlık dünyasındaki idealardan pay alırlar. Fizisel 

gerçeklik ile idealar arasındaki ilişki, sadece fizik nesnelerin idealardan pay alması 

ile kurulur.  

 

İdeaların ruhun kavramları olduğunu da söyleyemeyiz, çünkü onlar Varlık 

dünyasında bulunurlar;  ruh ise ideaları ancak düşünme ile anlayabilir. Fakat bu 

düşünme eylemi fizik nesneler kaynaklı değildir, çünkü değişenlerin arasından 

kişinin diyalektik yöntemle de olsa ideaların bilgisine ulaşması olanaklı değildir. 

                                                 
35 Plato, Meno, Trans. by W. R. M. Lamb, Laches, Protagoras, Meno, Euthydemus içinde, 
Cambridge, Harvard University Press, 1924, 84d-85c. 
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Platon açısından Porphyrios’un sorduğu ikinci soru, yani ‘tözsel gerçeklikler 

ise cisimsel mi cisimsel olmayan bir varoluşa mı sahiptirler’ sorusunu inceleyelim. 

İdealar ne cisimsel, ne de cisimsel olmayan varoluş tarzına sahiptirler. Hem cisimsel 

hem de cisimsel olmayan varoluş tarzı, ideaların değişmezlikleri ile çelişmektedir. 

Çünkü ideanın her ne şekilde olursa olsun fiziksel gerçeklikte bulunması, oluşa dahil 

olması anlamına gelmektedir. Daha önce açıkladığımız gibi Platon açısından bir 

şeyin oluş dünyasında bulunması, onun değişime tabi olması anlamına gelmektedir. 

 

Porphyrios’un üçüncü sorusu, yani ‘duyulur şeylerde ve onlara göre mi 

varoldukları, yoksa onlardan ayrı mı varoldukları’ sorusu ise Platon açısından şu 

şekilde cevaplanabilir; idealar tamamen ayrı bir varlık alanına sahiptir. Fizik 

nesnelerin idealarla tek ilişkisi, idealardan pay almış olmalarıdır ve fizik dünyadaki 

nesnelerden yola çıkarak ideaların bilgisine ulaşılamaz.  

 

Platon, eserlerinde tümeller tartışmasının sorularına ‘vermiş olabileceği’ 

cevaplarla, ve sorduğu sorularla hem tartışmanın oluşmasına, hem de cevapların 

oluşmasına katkıda bulunmuştur. Platon’un felsefesi Ortaçağ Düşüncesi’nde o 

sorular bağlamında tartışılmış ve verdiği cevaplardan ötürü kimi zaman öğrencisi 

Aristoteles’e rakip olarak sunulmuştur. 

 

2.2. Aristoteles’te Tümeller Tartışmasının İzleri 
 

Tümeller tartışması açısından Aristoteles’i ele aldığımızda, onun bilgi teorisi 

ve mantıkla ilgili görüşlerinin tümeller tartışması açısından çeşitli cevaplar içerdiğini 

görürüz. Fakat Aristoteles’in tümeller tartışmasına tek katkısı, daha sonra sorulara 

cevap olarak kullanılacak görüşleri değildir. ‘Tümel’ (katholou) kavramının 

Aristoteles’in düşüncesinde önemli bir yeri vardır. Özellikle Birinci Analitikler’de 

tümel önermelerin doğrulanmasından ve çıkarımdaki yerlerinden bahsedilmektedir. 

Fakat amacımız tümel önermelerin doğruluk değerlerinı bulmak değil, Aristoteles’te 

tümeller tartışmasının izlerini araştırmaktır. Bu sebeple Aristoteles’in konumuzla 
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ilgili görüşlerini onun Kategoriler, Birinci Analitikler, Ruh Üzerine ve Yorum 

Üzerine adlı eserlerinden yola çıkarak inceleyeceğiz. Bunları seçmemizin sebebi, 

Aristoteles’in ruh, bilgi teorisi ve mantık alanlarındaki görüşlerini daha çok bu 

eserlerde dile getirmiş olmasıdır. Araştırmamızda eserler arasında kronolojik bir sıra 

izlenmeyecek, Aristoteles’in görüşleri konular bakımından bir bütünlük oluşturacak 

şekilde bir araya getirilecektir.  

 

2.2.1. Bilginin Olanağı 
 

Aristoteles’in tümeller tartışmasının oluşmasına olanak sağlayan görüşlerini 

ilkin bilginin olanağı ve bilgiye nasıl ulaşıldığı açısından, ardından da mantık 

açısından inceleyeceğiz. Bilgi konusundaki araştırmamızın daha anlaşılabilir 

olabilmesi için bilgiye ulaşmanın basamaklarından önce ruhun (psükhe) kısımlarını 

ele alacağız. Çünkü Aristoteles açısından düşünmenin gerçekleştiği yer, ruhun 

düşünen kısmıdır. 

 

2.2.2. Ruh 
 

Ruh, Aristoteles’e göre canlıyı cansızdan ayıran şeydir.36 Ve bir şeyin canlı 

olduğunu onun düşünme, duyulanma, beslenme yetilerine sahip olup olmamasından 

anlarız.37

Beslenme yetisi

 

 
38

                                                 
36 Aristotle, On The Soul, Trans. by W. S. Hett, On The Soul, Parva Naturalia, On Breath içinde 
Cambridge, Harvard University Press, 1957, 413a20. 
37 Aristotle, On The Soul, 413a25. 
38 Aristoteles bu yetiyi bazı kısımlarda ‘beslenme ve üreme’ şeklinde de ifade eder. 

 en alt yetidir ve bütün canlılarda ortaktır. Bitkiler ve 

hayvanlarda ortak olarak bulunur. Beslenme yetisi canlının hayatta kalmasını ve 

çoğalmasını sağlar. Bu yetinin tek başına bulunduğu canlı sadece bitkilerdir, bitkiler 

yalnızca beslenirler ve ürerler, herhangi bir şekilde ruhun diğer yetilerini 

barındırmazlar. Duyulanma, bitkilerde olmamakla birlikte insanlarda ve hayvanlarda 

vardır, düşünme ise sadece insanlarda olan bir yetidir. Biz burada beslenme bilgi 
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edinme sürecine katkıda bulunmadığından, sadece hayatta kalmaya olanak 

sağladığından ötürü konumuz gereği ilkin duyulanmayı, ardından da düşünmeyi 

inceleyeceğiz. 

 

Duyu yetisi (aisthesis), duyu organlarına bağlı olarak etkinlik gösterir. Fakat 

duyu yetisinden bahsedebilmemiz için bir canlının beş duyuya da sahip olması 

zorunlu değildir, örneğin köstebeklerin görme duyuları yoktur fakat duyu yetileri 

hala mevcuttur. Duyu organları dışarıdan bir etki ile aktüel hale geldiklerinden, 

Aristoteles’e göre duyu organları kendilerini duyulayamazlar. Duyu organının aktüel 

hale gelmesi, onun hareket ettirilmesi, değiştirilmesidir.39

Aristoteles’e göre beş duyu da duyulayabilmek için bir aracı ortama ihtiyaç 

duyar; aracı ortam olmadan duyulanabilir olan, duyu organında bir değişim meydana 

getiremez ve dolayısıyla duyu organı tarafından duyulanamaz. Görme duyusunu 

inceleyecek olursak, görme duyusunun organı gözdür ve görülebilir olanı duyular. 

Gözün görülebilir olanı duyulayabilmesi için ihtiyacı olan aracı ortam transparan 

ortamdır. Görülebilir olan, aracı ortamı etkiler ve aracı ortam bu hareketi göze iletir. 

Bu hareketin sonucunda, örneğin renkli bir şeye bakarken, kişinin gözü aracı ortam 

tarafından etkilenir ve etki sonucunda onda bir iz bırakır. Aracı ortam göze etki 

ettiğinde, görme duyusu potansiyel durumdan aktüel duruma geçer.

 Aristoteles’in vermiş 

olduğu benzin örneğiyle duyu organının dışarıdan bir etki ile aktüel hale gelmesi 

açıklanabilir. Benzin, yakacağı bir şey olmadığı sürece kendini yakamaz, eğer 

yakabilseydi kendinden başka bir şeye ihtiyaç duymazdı ve sürekli yanardı. Duyu 

organları da aynı şekilde dışarıdan bir etki gelmedikçe potansiyel durumda 

bulunurlar. Aristoteles’e göre insanın beş duyu organı vardır; görme, işitme, koku 

alma, dokunma, tat alma. Beş duyu organının da kendine özgü duyu nesneleri vardır.  

 

40 Duyu 

organının duyuladığı şey fizik nesnenin kendisi değil, fizik nesnenin sebep olduğu 

etkidir. Aristoteles duyulanan şeyin fizik nesnenin formu olduğunu söylemektedir.41

                                                 
39 Aristotle, On The Soul, 416b30-417b5. 
40 Aristotle, On The Soul, 418a25-419b1. 
41 “Duyu, duyulanan nesnelerin formunu maddesiz alabilendir.” Aristotle, On The Soul, 424a15. 

 

Bir şeyin formunu duyulamak, onu maddesinden ayrı olarak duyulamak anlamına 
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gelir.42

Duyu yetisi aktüel hale geldikten sonra, yani duyulanma gerçekleştikten sonra 

kişide imgeler oluşur. İmgeler, fizik dünyadaki nesnelerin kopyalarıdır ve 

duyulanabilir nesnelerin duyularda bıraktıkları izlerdir. Aristoteles’e göre imgelem, 

imgelerin saklandığı ve yeni imgelerin oluştuğu yetidir. Bütün hayvanlar imgelem 

yetisine sahip değillerdir. İmgelem, duyu organları ile akıl arasında bir basamaktır. 

Aristoteles’e göre kimi hayvanlar duyular doğrultusunda, kimi hayvanlar da imgelem 

doğrultusunda hareket edebilirler. Örneğin imgelem yetisi olmayan bir hayvan, acı 

hissiyle ondan kaçınmaya çalışır. İmgelem yetisi olan bir hayvan, hafızası 

olduğundan ötürü, acı hissi karşısında daha önceki acı hissine sebep olan olayları 

hatırlayabilir. Fakat insan açısından imgelem, hem hafıza olması bakımından, hem de 

yeni imgelerin üretilebildiği yer olması bakımından (rüyalardaki gibi) değer taşır.

 

 

43

Ruhun ikinci yetisi olan duyulanmayı inceledikten sonra, üçüncü yetisini 

inceleyelim; düşünme. Ruhta düşünmenin ve yargıya varmanın gerçekleştiği yere 

akıl denmektedir. Her yetinin kendine uygun olan nesne üzerinde işlem 

yapabileceğini belirtmiştik, duyu organı aracı ortam sayesinde fizik nesneyi 

maddesiz olarak duyular, imgelem ise bu duyulanabilir formları saklar. Akıl da 

imgelerle düşünür.

 

 

44

                                                 
42 Aristoteles’e göre varolanlar tözlerden oluşur ve töz de üçe ayrılır; madde - form ve ikisinin 
birleşimi. (Bkz. Aristoteles, Metafizik, Çev. Ahmet Arslan, İstanbul, Sosyal Yayınlar, 1996, 1043a25) 
Madde potansiyeldir ve bireysellik içermez, öte yandan form aktüeldir ve bireyselliğin yüklendiği 
kısımdır. Aristotle, On The Soul, 412a1. 
43 Aristotle, On The Soul, 428a5-10. 
44 Aristotle, On The Soul, 431b1. 

 Aklın imgelerle düşünmesi etkin akıl ve edilgin akıl aracılığı ile 

olur fakat bu konular Aristoteles tarafından yeterince açıklanmamıştır, yorumcusu 

olan Thomas Aquinas, Aristoteles’in düşüncesi açısından etkin akıl ve edilgin akıl 

konularını incelemiştir. Thomas Aquinas, “Ruh Üzerine Sorular” adlı eserinde 

dördüncü soruda etkin aklın gerekliliğini incelemektedir. İmgeler duyulanabilir 

formları içermektedir, yani bireyseldirler. Fakat akıl, diğer bütün yetiler gibi 

kendisine uygun nesne üzerinde işlem yapabilmektedir ve duyulanabilir formlar 

bireyselliklerinden ötürü aklın nesnesi olamazlar. Aklın nesnesi, ancak anlaşılabilir 
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formlar olabilir. Akıl kendi içinde birlik olmakla beraber iki kısımdan oluşur; etkin 

akıl ve edilgin akıl. Edilgin akıl, ruhun yargıya varan kısmıdır, etkin akıl ise edilgin 

aklın nesnesini sağlayan kısımdır. Etkin aklın işlevi, imgelerdeki anlaşılabilir 

formları duyulanabilir formlardan soyutlamasıdır ve böylece edilgin aklın üzerinde 

işlem yapabileceği nesneyi oluşturur.45

Aristoteles hiçbir zaman bilginin fizik dünyadan bağımsız bir etkinlik 

olduğunu söylemez.

 Bu süreç sonunda akıl fizik nesnelerden 

hareketle bir yargıya varabilir. 
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2.2.3. Mantık 

 Aklın aktüel hale geçmesi için gerekli malzemenin kaynağı 

fizik nesnelerdir. Aklın düşündüğü şey soyut kavramlardır fakat soyut kavramlar, 

ancak fizik nesnelerin duyulanması ile oluşur.  

 

 

Daha önce de belirttiğimiz gibi Aristoteles’te tümeller tartışmasına olanak 

hazırlayan görüşler sadece bilgi konusunda değil, aynı zamanda da mantıkta 

görülmektedir. Bilgi konusunun ardından, mantık hakkındaki görüşlerini 

incelemeliyiz. Bu kısımda Aristoteles’in özellikle Kategoriler ve Birinci 

Analitikler adlı eserlerinden yararlanacağız.  

 

Mantık konusu çıkarımların doğruluk değerlerini, önermelerin kuruluşunu 

içermektedir. Bizim burada ilk inceleyeceğimiz konu, önermelerin kurucu ögeleri 

olan kelimelerdir:  

 

“Sözlü kelimeler, ruhun etkilenimleri veya izlerinin sembolleridir; yazılı kelimeler 
de sözlü kelimelerin sembolleridir. Yazmada olduğu gibi, konuşma da bütün 
insanlar için aynı değildir. Fakat kelimelerin birincil olarak işaretleri oldukları 
zihinsel süreçler bütün insanlar için aynıdır, tıpkı bu etkilenimlerin kopyası, benzeri, 
imgesi oldukları nesneler gibi.”47

                                                 
45 Thomas Aquinas, Ruh Üzerine Sorular, Çev. O. Faruk Akyol. Thomas Aquinas Doctor 
Angelicus Hayatı, Eserleri ve Düşüncesi içinde İstanbul, Homer Kitabevi, 2005, s. 160-161. 
46 Aristotle, On The Soul, 432a1-15; Posterior Analytics, Trans. by H. Tredennick, E. Forster, 
Posterior Analytics-Topica içinde, Cambridge, Harvard University Press, 1960, 81a35-81b5 

 

47 Aristotle, On Interpretation, Trans. by H. P. Cook, H. Tredennick, The Categories-On 
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Aristoteles’e göre düşüncelerimizin ifadesi, sözlü veya yazılı kelimelerdir. 

Dil farklılıklarından ötürü bütün insanlar aynı sözcükleri kullanmasa da, farklı 

dillerde de ifade edilen her zaman düşüncelerdir. Az önce gördüğümüz gibi 

düşüncelerin kaynağı fizik nesnelerdir. Yani Aristoteles’e göre konuştuğumuzda 

veya yazdığımızda fizik dünyayı dile getirmekteyiz. 

 

Bir şeyi ifade etmede kullandığımız cümleler, özne ve yüklemden oluşurlar. 

Fakat her cümle bilgi aktarmaz. Bilgiyi aktarmak kullandığımız cümleler, 

önermelerdir.48

“Bazı zamanlar zihinlerimizde doğruluk veya yanlışlık taşımayan düşünceler vardır, 
bazı zamanlar da ikisinden birini taşıyan düşünceler vardır. Aynı şey konuşmamızda 
da geçerlidir, çünkü birleştirme ve ayırma, doğruluk veya yanışlığı elde etmek için 
önemlidir.”

 

 

49

"Töz [ousia]

 
 

Cümleleri oluştururken özne ve yüklem, doğru veya yanlış değeri alabilecek 

şekilde birleştirilmelidir. Örneğin ‘insan’ kelimesi, kendi başına bir anlam taşısa da, 

bir şey ile birleştirilmediği sürece doğru veya yanlış değeri alamaz. ‘İnsan beyazdır.’ 

dediğimizde ise, doğrulanabilir veya yanlışlanabilir bir önerme haline gelir. Bilgi de 

ifade edilirken bu tür cümleler, yani önermeler kullanılmalıdır.  

 

Burada bilgi ifade eden önermeleri daha net açıklamak için töz 

incelenmelidir.  

 

50 en açık ve net anlamıyla, birincil olarak, ne bir özneye yüklenebilen 
ne de onda bulunabilendir. Tikel adam veya bir at buna örnektir. İkincil olarak da, 
tür olarak, birincilleri içeren ve cins olarak da türleri içerendir."51

                                                                                                                                          
Interpretation-Prior Analytics içinde, Cambridge, Harvard University Press, 1962, 16a1-10. 
48 Aristoteles, Birinci Analitikler’de önermelerin bir özne hakkında onaylayıcı veya yanlışlayıcı 
ifadeler olduğunu söyler. Aristotle, Prior Analytics, Trans. by Harold P. Cook, The Categories-On 
Interpretation-Prior Analytics içinde, Cambridge, Harvard University Press, 1962, 24a15. 
49 Aristotle, On Interpretation, 16a10. 
50 ‘Ousia, ‘öz, töz’ anlamlarına gelir. Bkz.: Peters, a.g.e., ‘ousia maddesi. 
51 Aristotle, The Categories, 2a10-15. 
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Birinci anlamında tözün başka bir şeye yüklem olmaması, o şeyi kendinde 

içermiyor olması anlamına gelir. Bir başka şeyi kendinde içermeyen ifadelere örnek 

olarak bireyleri gösterebiliriz. İkinci anlamında ise bir başka şeye yüklem 

olabilmektedir çünkü kendisi genel bir anlam taşır. Aristoteles bu iki çeşit tözü 

‘birincil töz’ ve ‘ikincil töz’ olarak adlandırır. Birincil töz, bireyleri işaret ederken 

ikincil töz, onların cinslerine veya türlerine işaret eder. Bir önermeyi göz önünde 

bulundurarak düşündüğümüzde töz, Aristoteles’e göre, hem özneyi hem de yüklemi 

işaret etmek için kullanılabilir. Çünkü bireyler hakkında bir ifadede bulunurken 

kullandığımız yüklem, her zaman, bireyi içermek durumundadır. 

 

Cins ve tür Aristoteles’te benzer özelliklere sahip, aynı kategori içerisindeki 

terimlerdir, cins türü de kapsıyor olmasından dolayı ondan daha geniştir. Örneğin töz 

kategorisi içerisinde insanın türü hayvan iken cinsi canlıdır.52

“Şeyler arasında ‘insan’ gibi, ‘Kallias’ gibi birden çok özneye yüklem olup 
olmamalarına göre bazıları tümel bazıları da tikeldir.”

 Cins genel olan iken, 

tür daha özel olandır. Cinsin tüm özellikleri türde içerilirken, türün bütün özellikleri 

de bireysellerde içerilir fakat bireysellerin bazı özellikleri ne türde ne de cinste 

içerilir. Bunun sebebi bireylerin kısa boylu, uzun boylu gibi, onları farklılaştıran 

özelliklere sahip olmasıdır. 

 

Aristoteles’e göre terimler birden çok özneye yüklem olup olmamalarına göre 

tikel veya tümel olurlar: 

 

53

İnsan bir tür iken, Kallias bir bireydir. İnsan, Kallias’a göre tümel iken, 

Kallias tikeldir. Birden çok özneye yüklem olabilenler Aristoteles açısından tümel 

iken, yüklem olamayanlar tikel terimlerdir. Genel olarak ifadeler açısından 

 
 

                                                 
52 Aristotle, Topica, 102a1. 
53 Aristotle, On Interpretation, 17a35. 
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bakıldığında yüklem tümel olurken, özne yüklem olamayacak bir terim ise, tikel 

olmaktadır. 

 

 

2.2.4. Aristoteles Açısından Tümeller Problemi 
 

Porphyrios’un Isagoge’nin başında belirlediği sorulara ilişkin konular, geri 

dönüp baktığımızda Aristoteles’te yukarıda bahsettiğimiz şekillerde geçer. 

Aristoteles hiçbir zaman ‘tümeller tartışması’ adı altında bir araştırma yapmamıştır. 

Fakat konuya ilişkin sorunlara çözüm aramıştır. Bu çözümleri görebilmek amacıyla 

Aristoteles’in bilgi ve mantık konularındaki görüşlerini inceledik. Çünkü tümellerin 

tözsel gerçeklikler olup olmadığı, cisimlerle beraber vaarolup varolmadıkları 

incelenirken dayanak olarak alınan görüşler bunlardır. 

 

Aristoteles’in düşüncesi Porphyrios’un soruları açısından incelendiğinde, 

Platon’dan çok farklı cevaplar verildiğini görürüz. Hatırlanacağı gibi ilk soru, cinsler 

ve türlerin fiziksel gerçeklikte bulunup bulunmadığına ilişkindi. Aristoteles’e göre, 

cinsler ve türler tözlere işaret eder ve tözler fizik dünyada bulunurlar. Fizik 

dünyadaki nesneler madde ve formun birleşiminden oluşmaktadırlar. Birleşik 

yapılarında madde değişen kısma, form ise bilgimizin kaynağı olan değişmeyen 

kısma karşılık gelmektedir. Cins ve türlerin, yani tümellerin kaynağı olan form, fizik 

dünyada nesnelerle bir arada bulunmaktadır. 

 

İkinci soru, cinslerin ve türlerin cisimsel varoluşlarının olup olmamasına 

ilişkindi. Fizik dünyadaki nesnelerin birleşik yapılarından ötürü tümellerin onlarla 

beraber varolduğunu söylemiştik. Dolayısıyla, fizik dünyada varolduklarından ötürü 

cisimsel bir varoluşa sahiptirler. Cisimsel varoluşları sayesinde Aristoteles’in 

düşüncesi içerisinde tümellere ulaşmak olanaklı hale gelir. Çünkü değişmeyen, 

bilginin kaynağı olan formlar, değişenlerle beraber duyulanabilir olarak 

varolabilmektedir.  
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Üçüncü soru ile tümellerin duyulur şeylere göre mi varoldukları, yoksa 

onlardan ayrı bir varoluşa mı sahip oldukları incelenir. Aristoteles’in düşüncesinde, 

Platon’da gördüğümüz gibi, tümellerin oluş dünyasından ayrı bir yerde varoluşu 

yoktur. Bilgimizin kaynağı olan tümeller fizik dünyada, duyulanabilir şeylerle 

beraber bulunmaktadırlar. Fizik dünyadaki nesnelerin madde ve formun 

birleşiminden oluştuğunu söylemiştik. Fizik nesnelerin madde ve formunun ayrılması 

ve ayrı varoluşlara sahip olması mümkün değildir. Bu yüzden onlar duyulanabilir 

şeylerle bir birlik olarak varolurlar.  

 

Platon ve Aristoteles tümeller tartışması çerçevesinde değerlendirildiklerinde, 

birbirlerinden farklı cevaplar verebilecek felsefi düşüncelere sahiptirler. Bu sebeple 

kimi zaman Ortaçağ’da Tümeller Tartışmasında iki karşıt görüş olarak öne 

sürülmüştürler. 
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 3. ORTAÇAĞ DÜŞÜNCESİNDE TÜMELLER PROBLEMİ 

 

3.1. Boethius’un Porphyrios’un Isagogesi Üzerine İkinci Yorumu1

Boethius, Porphyrios’un Isagoge adlı eserine yorumunu yazarken amacı, 

kendisinin Isagoge çevirisindeki eksiklikleri gidermektir. Ona göre çeviri, 

Aristoteles’in ve Porphyrios’un anlatmak istediklerini okuyucuya iletmeye 

yetmemektedir, bu yüzden de ikinci yorumu yazar. Çevirisinin ve yorumunun amacı 

Yunan felsefesini mümkün olduğu kadar açık bir şekilde iletmektir.

 
 

2 Boethius’un 

metin süresince tartıştığı ve okuyucuya aktardığı görüşlerin kendi görüşleri olduğuna 

dair bir kanıt yoktur, eserinde yazdıklarının Aphrodisias’lı Aleksandros’un görüşleri 

ile uyumlu olduğunu belirtmektedir.3 Özellikle tümelin varlığından bahsettiği 

kısımlarda, Aristoteles’in görüşlerini aktarmaya çalıştığını kendisi de belirtmektedir.4

Boethius, konunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından Porphyrios’un eseri 

üzerine yorumuna başlamadan önce ruhtan

 

Boethius’un yorumu ve çevirisi, Ortaçağ’da uzun bir dönem sürecek olan tümeller 

tartışmasının başlangıcı olarak kabul edilebilir. 

 

3.1.1. Ruh Anlayışı 
 

5

                                                 
1 Boethius hem Porphyrios’un Isagoge’sini çevirmiştir, hem de hakkında yorum (In Isagogen 
Porphyrii Commenta) yazmıştır. 
2 Boethius, The Second Edition of the Commentaries on the Isagoge of Porphyry, 1. 
3 Boethius, The Second Edition of the Commentaries on the Isagoge of Porphyry, 11. 
4 Boethius, Second Commentary on Porhyry’s Isagoge, Trans by. Paul Vincent Spade, Five Texts 
on the Medieval Problem of Universals içinde, Ed. by. Paul Vincent Spade Cambridge, Hackett 
Publishing Company, 1994, 31. 
5 ‘Ruh’ Boethius’un eserlerinde ‘animae’ olarak geçer. ‘Animae’, ‘nefes, yaşam, ruh’ anlamlarına 
gelmektedir. Bkz.: Vivian Ridler, Oxford Latin Dictionary, Oxford, Clarendon Press, 1968, ‘anima’ 
maddesi. 

 bahseder. Ruh, tıpkı Aristoteles ve 

Platon’da gördüğümüz gibi üç kısımdan oluşmaktadır: 

 



49 
 

“Genel olarak, canlıların ruhunda [animae] üç çeşit yeti6 vardır. Biri bedene yaşam 
verir, ve doğumun, büyümenin ve beslenmenin temelidir; biri duyusal yargıdan 
sorumludur; üçüncüsü de zihinsel yetileri ve akıl yürütmeyi destekler.”7

Ruhun üç yetisi vardır; bunları ‘beslenme’, ‘duyulama’ ve ‘düşünme’ olarak 

adlandırabiliriz. Birinci yeti olan beslenme; doğmak, büyümek gibi temel yaşamsal 

durumları kapsar ve n e d uyu lamayı ne d e düşünmeyi içerir veya onlarla, onların 

varolmasına olanak sağlamak dışında, bir ilişkisi vardır.

 
 

8 İkinci yeti olan duyulama 

yetisi ise, beslenme yetisi üzerine üzerine duyusal yetilerin eklenmesi ile oluşur. 

Duyusal yetiler beş duyu organıdır ve her canlıda zorunlu olarak bulunmazlar.9

“Hatta, duyu yetisine sahip olan canlılar sadece duyulanabilir bir cismin 
karşısındayken onlara çarpan şeylerin formunu kavramaz, ayrıca duyulamazken, 
veya duyulanabilir cisim orada değilken, duyu tarafından bilinen şeylerin formlarını 
saklarlar: hayvanların uzun veya kısa süreli saklayabilecekleri bir anı oluştururlar.” 

 

Örneğin bitkiler herhangi bir duyu organına sahip değillerdir, veya köstebeklerin 

görme duyusu yoktur. Bazı canlılarda da duyu verilerinin saklanabilmesi olanağı 

vardır. Boethius duyu verilerinin saklanmasını şu şekilde ifade etmektedir:  

 

10

Duyular, Aristoteles’te gördüğümüz gibi, fizik nesnenin formunu maddesiz 

olarak alırlar. Bu formlar bazı canlılarda uzun süreli, bazı canlılarda ise kısa süreli 

olarak saklanabilirler ve gerek olduğunda hatırlanabilirler. Hafıza Aristoteles 

tarafından da incelenen bir konudur.

 
 

11

                                                 
6 ‘Yeti’ kelimesi, Latince’deki ‘uis’ kelimesinin karşılığıdır. ‘Uis’, ‘yeti, güç, kapasite, yetenek’ 
anlamlarına gelir. Bkz.: Ridler, Oxford Latin Dictionary, ‘uis’ maddesi. 
7 Boethius, The Second Edition of the Commentaries on the Isagoge of Porphyry, 1. 
8 Boethius, The Second Edition of the Commentaries on the Isagoge of Porphyry, 1. 
9 Boethius, The Second Edition of the Commentaries on the Isagoge of Porphyry, 1. 
10 Boethius, The Second Edition of the Commentaries on the Isagoge of Porphyry, 1. 
11 Aristoteles, Hafıza ve Hatırlama Üzerine’de şöyle söyler: “Açıktır ki duyulama tarafından ruhta, 
ve ruhu taşıyan bedende, yaratılan etki, hafıza dediğimiz uzun süreli etki, bir resim gibi kabul 
edilmelidir; çünkü izleri üreten uyaran bir bakıma duyulananın benzeridir, tıpkı insanların mühür 
yüzüğüyle iz bırakması gibi.” Bkz.: Aristotle, De Memoria et Reminiscentia, Trans. by Richard 
Sorabji, Aristotle on Memory içinde, London, Gerald Duckworth & Company Limited, 1972, 
450a25-35. 

 Fakat hafıza aklın bulunduğuna dair bir kanıt 

değildir, hayvanlarda da hafıza olmasına rağmen, hafızadaki verileri kullanarak 

yargıya vardıklarını gösteren bir delil yoktur.  



50 
 

 

Ruhun üçüncü yetisi kendisinden önce gelen ilk iki yetiye bağlıdır, fakat 

sadece insanlarda bulunur. Üçüncü yeti, zihinsel süreçler ve akıl ile ilgili etkinlikleri 

kapsar: 

 

“Ruhun üçüncü yetisi ilk iki yetiyi de, beslenme ve duyulama, içerir ve onları 
köleleri olarak kullanır, sadece akıldan12 oluşur ve ya mevcut şeyleri tamamen kesin 
olarak kavrar, ya orada bulunmayan şeylerin bilgisine ulaşır ya da bilinmeyeni 
keşfeder.”13

Boethius, ruhun üçüncü yetisi olan zihin süreçleri ve akıl hakkında, onun tek 

eyleminin sadece duyulara gelen veya imgelemde olan şeyler üzerine akıl yürütmek 

olmadığını, aynı zamanda orada olmayan şeyler hakkında yorum yapabildiğini 

söyler.

 
 

Ruhun ilk iki yetisi, Aristoteles’in de belirtmiş olduğu gibi ruhun üçüncü 

yetisine bağlıdır, ve hatta duyulama, ruhun üçüncü yetisine malzeme sağlar. Ruhun 

zihin süreçleri ve akıl ile ilgili kısmının üç etkinliği vardır; mevcut şeylerin kesin 

olarak kavranması, orada bulunmayan şeylerin anlaşılması ve bilinmeyenin keşfi. 

Mevcut şeylerin kesin olarak kavranması, tıpkı suyun içindeki kaşığın kırık 

olmasının bir göz aldanması olması gibi, o an duyulayanın karşısında olan şey 

hakkında düşünmesi ile gerçekleşir. Orada bulunmayan şeylerin kavranması, 

hafızadaki imgelerin üzerine düşünmesi ile olur. Bilinmeyeni keşfetmesi ise, duyu 

yolu ile elde etmiş olduğu verileri bir araya getirip onlardan bir sonuç çıkarması ile 

olur.  

 

14

                                                 
12 ‘Akıl’, ‘ratio’ olarak geçmektedir. ‘Ratio’, ‘akıl yürütme, hesap yapma’ anlamlarına gelir. Bkz.: 
Ridler, Oxford Latin Dictionary, ‘ratio’ maddesi. 
13 Boethius, The Second Edition of the Commentaries on the Isagoge of Porphyry, 1. 
14 Boethius, The Second Edition of the Commentaries on the Isagoge of Porphyry, 1. 

 Orada olmayan şeyler hakkında yorum yapabilmek, Platon’un bilgi 

anlayışına daha yakın gelebilir fakat burada bahsedilen, duyu yolu ile insana ulaşan 

verileri kullanarak varılan bir yorumdur. Örneğin ölüm, imgelemde olmayan, hatta 

fizik dünyada olmayan bir kavram olmasına rağmen doğumun veya yaşamın zıttı 

olarak düşünülebilir ve ölüm kavramı tanımlanabilir, hatta hakkında yargıya 
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varılabilir. Veya at ile insanın birleştirilmesi ile oluşturulan resim üzerine 

düşünülebilir. Boethius, ruhun üçüncü yetisinin dört farklı eylemini belirler: 

 

“Ya bir şeyin varolup varolmadığını araştırır, eğer varolduğuna karar verdiyse, ne 
olduğunu merak eder. Ve bu iki konu hakkında akılsal bilgiye sahipse, niteliğini 
araştırır ve geriye kalan ilineklerini araştırır, bütün bunlar bilindiğinde de akılla 
neden öyle olduğunu araştırır.”15

Boethius’a göre ruhun akılla ilişkili kısmı, ilkin bir şeyin varolup 

varolmadığına karar verir. Eğer var ise, ne olduğunu araştırır. Örneğin ilk defa ağaçla 

karşılaşan biri, onun ne olduğunu anlamaya çalışır. Ardından araştırmasına onun 

nitelikleri, ve niteliklerini bulduktan sonra da geriye kalan ilinekleri ile devam eder. 

Yani biri bir ağacın meşe ağacı mı, çam ağacı mı olduğunu da keşfettikten sonra, 

boyu ile, eğriliği ile ilgilenir. Ve en sonunda, bütün bu bilgilere ulaştıktan sonra, 

nedenlerini araştırır.

 
  

16

Fakat araştırmanın sonunda bilgiye ulaşabilmek için, doğru araştırma 

yöntemini kullanmak gereklidir. Boethius, doğru yöntem arayışının mantık 

disiplinini başlattığını söyler.

 

 

17

Boethius, kitabın daha iyi anlaşılabilmesi için Aristoteles’te bilme sürecini ve 

mantığın yerini açıkladığı girişten sonra, Aristoteles’in Kategoriler adlı eseri üzerine 

yazılmış olan Isagoge’yi eleştirmeye başlar. Boethius’un söylediği kadarıyla 

Aristoteles Kategoriler’i, bilimsel bilginin konusu olamayan çokluğun on temel 

 Araştırmalar için doğru yöntemin kullanılması, 

bilgiye ulaşmak için şarttır. 

 

3.1.2. Boethius’un Isagoge Eleştirisi 
 

                                                 
15 Boethius, The Second Edition of the Commentaries on the Isagoge of Porphyry, 1. 
16 Aristoteles’e göre dört neden vardır; maddi neden, formel neden, etkin neden ve erek. Maddi neden 
bir şeyin maddesini, formel neden formunu, etkin neden o şeye hareketi vereni, erek ise amacını işaret 
eder. Aristoteles, Metafizik, 1013a1. Aristoteles’e göre bir şeyi bilmek için, dört nedenin de bilinmesi 
gereklidir. 
17 Boethius, The Second Edition of the Commentaries on the Isagoge of Porphyry, 2. 
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kategoriye indirgenerek bilginin konusu olmasını sağlamak amacıyla yazmıştır.18 On 

kategori, varolan her şeyi içermektedir ve hiçbiri birbirine indirgenemez. Öte yandan, 

hepsinin toparlayıcısı olarak görülen  ‘varlık’ sadece ‘var olduklarını’ bildirmektedir, 

‘-dır’ ekinden başka bir işlevi yoktur.19

“Sonuç olarak Aristoteles tarafından keşfedilmiş olan on kategori birbirlerinden 
ayrımlar ile ayrılmıştır. Fakat birbirlerinden herhangi bir ayrımla ayrılmış olan 
şeylerin tekil ve kendi başlarına olmalarını sağlayan özgün özellikler olmalıdır. 
Özellik, dahası, ilinekle aynı şey değildir. İlinekler varolabilir ve yok olabilir, fakat 
özellikler, özelliği oldukları şeyden ayrı düşünülemezler.”

 Boethius ardından ayrımlar ve özelliklerin on 

kategori açısından işlevini açıklar: 

 

 

20

On kategoriyi anlamak için ilkin cins, tür, ayrım, özellik ve ilineğin 

anlaşılması gerekmektedir. Cins, on kategorinin de aslında cins olmasından ötürü 

önemlidir. Çünkü Aristoteles onları bir sözcük bile olsa ‘varlık’ altında topladığından 

ötürü, cinslerdir. Türleri bilmek gereklidir, çünkü cinslerin altındaki türleri birbiriyle 

karıştırma, nitelik kategorisine uygun olan bir türü nicelik kategorisine koyma 

 
 

Ayrımlar, daha önce de bahsettiğimiz gibi cinslerin, türlerin ve hatta 

kategorilerin birbirinden ayrı olmasını sağlarlar. Burada bahsedilen elbette ki özgün 

ayrımlardır. Cinsleri, türleri bir arada tutan şey olarak ise Boethius özellikleri 

gösterir. Burada Boethius’un kastettiği, özelliğin tek bir tür için her daim geçerli 

olduğu anlamıdır. İlinekler ise, özelliklerden farklı olarak o türe herhangi bir zarar ya 

da değişiklik yapmadan varolup yok olabilirler. Akıllı olma, insan ile diğer 

hayvanların ayrımıdır, dolayısıyla akıllı olma ile insan, hayvan cinsi içerisinde ayrı 

bir tür olur. Gülme, insan türü için her zaman geçerli olan bir özelliktir ve türü bir 

arada tutar. İnsan türü içerisinde saçlı olma, uzun boylu olma gibi birden çok ilinek 

vardır fakat o tür için geçerli olmaları ya da olmamaları, türün bütünlüğünü bozmaz. 

 

                                                 
18 Daha önce de belirttiğimiz gibi kategoriler bireysele yüklem olabilecek her şeyi içermektedir. On 
kategori, aslında on yüklem anlamına gelmektedir. Boethius’un yorumu, kategorilerin sistematik 
olarak açıklanması, belirlenmesi ile aklın ve bilginin nesnesi haline getirilmesi olarak anlaşılabilir.  
19 Boethius, The Second Edition of the Commentaries on the Isagoge of Porphyry, 4. 
20 Boethius, The Second Edition of the Commentaries on the Isagoge of Porphyry, 4. 
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hatasına düşmemeliyiz. Ayrımlar, kategorilerin birbirinden ayrı olduğunu 

görebilmemiz ve türlerin farkına varabilmemiz için gereklidir. Çünkü en başta 

kategorileri, ardından da türleri birbirinden farklı yapan, ayrımlardır. Özellikler, daha 

önce de belirttiğimiz gibi, türle, cinsle karşılıklı ilişkileri olduklarından, o türe veya 

cinse özgü bir durumu belirttiklerinden önemlidir. İlinekler ise, onları ne ayrımlarla, 

ne özelliklerle karıştırmamamız açısından önemlidir. Özellik, ayrım ve ilineğin ne 

olduğunun bilinmesinin bir başka önemi ise, tanım yaparken tanımın güvenilirliğini 

sarsmamak, örneğin ilinekleri tanıma koymamaktır.21

Porphyrios Isagoge’nin başında kitabı neden yazdığını şu şekilde açıklar; 

 Boethius’a göre Porphyrios 

Isagoge’yi bu konulardaki herhangi bir karışıklığı önlemek için yazmıştır. 

 

 

“Khrysaorios, Aristoteles’in Kategoriler öğretisini öğrenmek için cinsin, ayrımın, 
türün, özelliğin ve ilineğin ne olduğunu bilmek zorunludur. Bu bilgi tanım vermede 
ve genel olarak da kuramları çok yararlı olan bölme ve tanıtlama ile ilgili her şey 
konusunda gereklidir.”22

Porphyrios ilk cümlesinde cins, tür, ayrım, özellik ve ilineğin bilinmesinin 

zorunlu olduğunu söylemektedir. Bunun sebebi, cins, ayrım, tür, özellik ve ilineğin 

ne olduğunu bilmeden kategorileri anlamanın zorlaşması ve onları bilmenin aynı 

zamanda tanım vermeye, bölme ve tanıtlamaya

 
 

23

Tanım verilirken, cins ile ayrımları birleştirilir ve tanımı verilen şey en yakın 

tür ile ilişkilendirilir. Bu yüzden de tanım verebilmek için cins, ayrım ve türün ne 

olduğunu bilmek önem taşır.

 da yardımcı olmasıdır.  

 

24

Bölme iki şekilde anlaşılabilir; tözsel ve ilineksel. Tözsel bölme, bir 

kelimenin farklı anlamlarının olması; cinsin türlere bölünmesi ve bir bütünün 

parçalara ayrılıp incelenmesi durumudur. Gül kelimesinin birbirinden farklı 

 

 

                                                 
21 Boethius, The Second Edition of the Commentaries on the Isagoge of Porphyry, 4. 
22 Porphyrios, Isagoge, 1 1-7. 
23 Aristoteles ‘tanıtlama’yı ‘doğru öncüllerden hareketle akıl yürütme’ olarak açıklar. Aristotle, 
Topica, 100a25. 
24 Boethius, The Second Edition of the Commentaries on the Isagoge of Porphyry, 7 
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tanımlarının olması kelimenin bölünmesine; renk türünün farklı renklere ayrılması 

cinsin türlere bölünmesine; bir insanın kalp, beyin gibi organlardan oluşuyor olması 

da bütünün bölünmesine örnektir. İlineksel bölünme ise, ilineğin öznelere bölünmesi, 

öznenin ilineklere bölünmesi veya ilineklerin ilineklere bölünmesi durumlarını 

kapsar. Siyah ilineğinin bazı kuşlar ve bazı insanların saçları için geçerli olması 

ilineğin öznelere bölünmesine; cisimlerin bazılarının siyah, bazılarının beyaz olması 

öznenin ilineklere bölünmesine; siyah renkli bazı şeylerin sert, bazılarının yumuşak, 

bazılarının da sıvı olması ise ilineğin ilineklere bölünmesine örnektir. Boethius’a 

göre tözsel bölünmede cinslerin türlere bölünmesi, kategori veya ayrım hakkında 

bilgiye sahip olmadan yapılamayacak şeyler olduğundan, Isagoge’nin önemi 

büyüktür. İkinci tözsel bölünme olan bir kelimenin anlamlarına bölünmesine ise 

tanım içerisinde verilen cins ile kelimenin uyuşması veya uyuşmamasını tespit 

edebilmek açısından da Isagoge’nin okuyucuya sunduğu bilgiler önemlidir. Üçüncü 

tözsel bölünme olan bütünün parçalara bölünmesinde ise, cinsin türlere 

bölünmesinden farkını anlamada Isagoge’nin sunduğu bilgiler önem taşımaktadır. 

İnsan parçalara bölündüğünde kalbine, böbreğine insan diyemeyiz, öte yandan 

hayvan cinsine dahil olan insan türü, at türü için hayvan diyebiliriz. İlineksel 

bölünmede ise, ilineğin, cinsin, ayrımın ne olduğunu bilmeyen bir kişi cinsle ilineği 

karıştırabilir ve ilineksel bölünmeyi tözsel bölünme olarak düşünebilir. Boethius bu 

hataların olmamasını sağlamak açısından Isagoge’nin çok önemli bir eser olduğunu 

söyler.25

Boethius, Isagoge’nin ayrım konusundaki faydalarını anlattıktan sonra 

tanıtlamadan bahseder. Tanıtlama, ilkeler veya nedenlerle akıl yürütmedir. Yani 

doğruluğundan şüphe edilmeyecek olan öncüllerden hareketle akıl yürütmedir. 

Boethius’a göre Isagoge’nin okuyucuya faydası, okuyucunun ilkelerin neler 

olduğunun farkına varmasına yardımcı olmaktır. İlkelerin farkına varılabilmesi için 

de kişinin cinsler ve ayrımlar hakkında bilgi sahibi olması gereklidir.

 

 

26

                                                 
25 Boethius, The Second Edition of the Commentaries on the Isagoge of Porphyry, 8. 
26 Boethius, The Second Edition of the Commentaries on the Isagoge of Porphyry, 9. 

 İnsan türünün 

ilkelerinden biri, onun cinsi olan hayvandır; çünkü hayvan cinsi olmasaydı insan türü 
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olamazdı. Hayvan cinsinin insan türüne bölünmesini sağlayan şey olarak da akıllı 

olma ayrımı önem taşımaktadır. Akıllı olma ayrımı ve hayvan cinsi olmasaydı, insan 

türünden bahsedemeyeceğimizden cinsler ve ayrımlar önem taşımaktadır. 

 

Boethius, Isagoge’nin okuyucu açısından neden önemli olduğunu 

açıkladıktan sonra, Porphyrios’un Isagoge’nin başında cevap vermeyeceğini 

belirttiği üç soruyu incelemeye başlar.  

 

“Akıl, ya şeylerin doğalarında varolanları kavrar ve kendisine akıl yolu ile bunları 
açıklar, ya da boş imgeden kendisine varolmayan şeyleri resmeder. Dolayısıyla soru 
şudur; cins ve diğer yüklemlerin anlaşılması hangi türe dahildir?”27

                                                 
27 Boethius, Second Commentary on Porhyry’s Isagoge, 4. 

 
 

Boethius aklın iki şekilde düşünebileceğini söyler; düşünmesinin kaynağı ya 

fizik dünyadaki cisimlerdir, ya da fizik dünyadaki cisimlerden bağımsız olarak kendi 

kendine düşünür. Boethius burada Porphyrios’un “Cinsler, türler kalıcı tözsel 

gerçeklikler midir veya zihnin yalın kavramları mıdırlar?” sorusunu farklı bir şekilde 

ifade ederek sormaktadır. Eğer birinci düşünme yolu kabul edilirse, yani  

düşünmenin kaynağı fizik dünya olarak görülürse, o zaman beş öge, yani cins, tür, 

özellik, ayrım ve ilinek de fizik dünya kaynaklı olmaktadır. Fakat ikinci düşünme 

yolu kabul edilirse, beş öge de aklın kendi kendine ürettiği kavramlar olmaktadır. 

Aklın kendi kendine kavram üretmesi, boş imgeleri resimlerle doldurması anlamına 

gelmektedir. 

 

Birinci düşünme yolu daha ziyade Aristoteles’in düşüncesine yakındır; 

Aristoteles tözlerin fizik nesnelerle beraber bulunduğunu belirtmiştir. İkinci düşünme 

yolu ise Platon’un düşüncesine benzer; anlaşılabilir dünya, duyulanabilir dünyadan 

ayrıdır ve aralarında geçişlilik yoktur.  

 

Eğer birinci düşünme yolu kabul edilirse, cinsin doğasını anlama sorunu 

karşımıza çıkar: 
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“Eğer varoldukları kabul edilirse, ve onların anlaşılması varolan şeylerle 
kavranıyorsa, daha büyük ve zor bir sorun çıkar, çünkü cinsin kendisinin doğasını 
anlamak ve ayırt etmek oldukça zordur. Çünkü varolan her şey ya cisimseldir, ya da 
cisimsel değildir; cins ve tür de ikisinden birine dahil olmak zorundadır.”28

“Bu

 
 

Cins ve türün varolanlardan yola çıkarak düşünme ile kavranabileceğini kabul 

ettiğimiz halde, varolanlar arasında nasıl bulunduklarını araştırmamız gerekmektedir. 

Varolanlar ya cisimsel ya da cisimsel olmayan olarak bulunurlar, cins ve türün de ya 

cisimsel, ya da cisimsel olmamaları gerekmektedir. Boethius burada Porphyrios’un 

ikinci sorusunu sormaktadır: “Tözsel gerçeklikler ise, cisimsel mi yoksa cisimsel 

olmayan mıdırlar?” Boethius ikinci soruyu da belirttikten sonra, üçüncü soruya 

geçmektedir: 

 

29 soru cevaplandığında da bütün şüpheler ortadan kalkmış olmaz. Çünkü, cins 
ve tür cisimsel olmadığı takdirde, çözülmeyi bekleyen bir soru vardır: Cisimlerle 
bağlı olarak mı bulunurlar, yoksa cisimlerin üzerinde ve ötesinde cisimsel olmayan 
tözler midirler?”30

Cinsler ve türler cisimsel olmayan olarak kabul edildiklerinde, başka bir 

soruyla karşılaşırız; cisimlerle beraber mi bulunurlar yoksa onlardan ayrı bir şekilde 

mi varolurlar. Boethius, Porphyrios’un üçüncü sorusunu sormaktadır: “Cisimsel 

iseler, duyulur şeylerde ve onlara göre mi varolurlar, yoksa onlardan ayrı mıdırlar?” 

Boethius, soruyu daha önce yorumladığımızdan farklı bir şekilde yorumlar. Ona göre 

iki çeşit cisimsel olmayan varolan vardır; kendi başına varolabilenler ve başka 

şeylere bağlı olarak varolanlar. Kendi başına varolabilenler, Tanrı veya Ruh gibi 

cisimsel olmayan varolanlardır. Başka şeylere bağlı varolanlar ise, çizgi, sayı gibi 

niteliklerdir, ve cisimlerden ayrıldıkları durumda yok olurlar.

 
 

31

                                                 
28 Boethius, Second Commentary on Porhyry’s Isagoge, 5. 
29 Boethius burada cins ve türün cisimsel mi yoksa cisimsel olmayan mı oldukları sorusundan 
bahsetmektedir. 
30 Boethius, Second Commentary on Porhyry’s Isagoge, 6. 
31 Boethius, Second Commentary on Porhyry’s Isagoge, 7. 
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Boethius, Porphyrios’un sorularını açıkladıktan sonra problemi tartışmaya 

başlar. Tartışmasının yöntemi, tartışmayı anlayabilmemiz açısından önemlidir. 

Boethius önce soruyu ortaya koyar, ardından karşıt görüşü ve savunan görüşü ortaya 

koyup çözümü anlatır. Karşıt görüş ve savunan görüşün, Boethius’un çözümüyle 

karıştırılmaması gerekir. Burada ilkin karşıt görüşü, ardından savunan görüşü, son 

olarak da Boethius’un cevabını inceleyeceğiz. 

 

Boethius’un ortaya koyduğu soru şu şekildedir: 

 
“Cinsler ve türler ya varolurlar veya düşünme ve anlama ile oluşturulurlar.”32

“Cinsler ve türler varolamazlar. Bu şu ifadeyle açıklanabilir: Aynı anda birden çok 
şeye ortak olan şey ‘bir’ olamaz.”

 
 

Boethius’un itirazı, cinsler ve türlerin varolması hakkındadır: 

 

33

Ortak olan, bir çok şeyde bütün olarak bulunmalıdır. Cinsler, türlerinde bir 

bütün olarak bulunurlar. Örneğin hayvan cinsi, insan, at ve köpekte parça parça değil 

fakat bütün olarak aynı anda bulunur. Fakat cinsin pek çok türde aynı anda 

bulunması, onun ‘bir’ oluşu ile çelişir. Çünkü tek bir tane olsaydı, aynı anda farklı 

türlerde bulunamazdı. Eğer cinsin bir değil de birden çok olduğunu düşünürsek de, o 

zaman sonsuz sayıda cins olması gerekirdi, çünkü bir cins pek çok türe dağılmış 

olurdu ve o cinsin de bir cinsi olması gerekirdi. Böyle olsaydı, son cinsten 

bahsedemezdik.

 
 

34

                                                 
32 Boethius, Second Commentary on Porhyry’s Isagoge, 10. 
33 Boethius, Second Commentary on Porhyry’s Isagoge, 11. 
34 Boethius, Second Commentary on Porhyry’s Isagoge, 13. 

 Boethius burada Porphyrios’un ‘en genel cins’ ifadesine gönderme 

yapmaktadır. En genel cins, bütün cins ve türlerin üzerindedir ve ondan daha genel 

bir cins olamaz. Eğer biz cinsin çoğul olduğunu düşünürsek, bu düşünce ile çelişiriz. 

 

Boethius cinsin ‘bir’ olmasına rağmen birden çok şeyde ortak olmasının üç 

yolu olduğunu söyler: 
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“(1) Parçaları ortaktır. Bu durumda bütün ortak değildir, parçaları tekil şeylerde 
bulunur,35 [...] veya (2) zaman içerisinde ona sahip olan şeylerin kullanımına geçer, 
tıpkı bir at veya köle gibi ortaktır,36 [...] veya (3) her şeye aynı anda ortaktır, fakat 
ortak olduğu şeylerin tözünü oluşturacak şekilde değil.37”38

Cinsin ortak olması ya parçalarının şeylerde bulunması, ya zaman içerisinde 

bütünlüğünün bir şeyden başka bir şeye geçmesi veya ortak olduğu şeylerin tözünü 

oluşturmayacak şekilde onlarda bulunması şeklinde olabilir. Boethius, cinsin tanımı 

gereği bütününün aynı anda pek çok şeyde olması gerektiğinden ve ortak olduğu 

şeylerin tözünü oluşturması gerektiğinden

 
 

 

39, üç yolun da cinsin ortaklığını 

açıklayamayacağını söyler.40 Bu sebeple, karşıt görüşünü cinsin ve türün 

varolmasının mümkün olamayacağı şeklinde tamamlar. Boethius’un ‘ortak olma’ 

hakkında yazdıkları, tamamen kendisine özgün değildir fakat ilk defa Boethius 

tarafından ‘ortak olma’ koşullarını tümeller tartışmasına dahil edilmektedir ve 

tümelin yukarıda bahsedilen koşullardan hiçbiri ile ortak olamayacağı 

gösterilmektedir.41

Boethius ardından cinslerin ve türlerin (ve diğerlerinin) düşünme ve anlama 

 

 

                                                 
35 Boethius, Second Commentary on Porhyry’s Isagoge, 15. 
36 Boethius, Second Commentary on Porhyry’s Isagoge, 16. 
37 Boethius, Second Commentary on Porhyry’s Isagoge, 17. 
38 ‘Ortak olma’ Porphyrios tarafından Exposition of Aristotle’s Categories by Question and 
Answer adlı eserinde de tartışılır. Porphyrios’a göre ortak olmanın dört yolu vardır; (1) parçalara 
bölünerek, (2) zaman içerisinde farklı şeylerin kullanımına geçmek, (3) bir şeyin kullanılıp ardından 
ortak bir yere bırakılması veya (4) bölünmeden, bir bütün olarak pek çok şeyin kullanımına açık 
olarak. Bkz.: Porphyry, Exposition of Aristotle’s Categories by Question and Answer, Trans by. 
Paul Vincent Spade, History of The Problem of Universals in the Middle Ages içinde (Çevrimiçi) 
http://www.pvspade.com/Logic/docs/univers.pdf. 20 Ocak 2011. İlk iki ve dördüncü ortak olma, 
Boethius’un söyledikleri ile uyumludur fakat üçüncü ortak olma, Boethius’ta geçmez. Ayrıca 
Porphyrios’un ortak olmayı incelediği konu, Kategoriler’in başında geçmekte olan adlardaki 
ortaklıktır, fakat Boethius cinsler ve türlerdeki ortaklıktan bahsetmektedir.  
39 Bahsedilen üç koşul, aynı zamanda ‘tümel’in tanımını da vermektedir. Tümel, bir bütün olarak aynı 
anda birden çok şeyde ortaktır ve ortak olduğu şeylerin tözünü oluşturur. (Bkz. Paul Vincent Spade, 
Boethius Against Universals: The Arguments in the Second Commentary on Porphyry, 
(Çevrimiçi) http://www.pvspade.com/Logic/docs/boethius.pdf, 20 Ocak 2011, s.3) 
40 Boethius, Second Commentary on Porhyry’s Isagoge, 18. 
41 Paul Vincent Spade, Boethius Against Universals: The Arguments in the Second Commentary 
on Porphyry, s.6. 

http://www.pvspade.com/Logic/docs/univers.pdf�
http://www.pvspade.com/Logic/docs/boethius.pdf�
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yolu ile oluşturulmasını inceler: 

 

“Cins, tür ve diğerlerinin anlama ile kavrandığını düşünelim. Her anlama gerçeklikte 
olan veya olmayan bir nesneden kaynaklandığından (çünkü hiçbir anlama nesnesiz 
olamaz) varsayalım ki cins ve tür ve diğerlerinin anlaşılması gerçeklikte olan bir 
şeyden kaynaklanıyor olsun.”42

Her anlama, fizik dünyada olan bir nesneden kaynaklanır, ya da fizik dünyada 

olmayan bir nesneden kaynaklanır. Cins, tür, ayrım, ilinek ve özelliği anlama 

eyleminin fizik dünyada olan bir nesneden kaynaklandığını düşünürsek, az önce 

tartışılmış olan hatalarla karşılaşırız. Çünkü onları anlama fizik dünyadaki 

nesnelerden kaynaklanıyorlarsa, hem gerçeklikte olmalıdırlar, hem de akılda. Az 

önceki tartışmada, böyle bir durumda cins ve türün ne olduğu konusu üzerinde 

durulmuştur, ve cins ve tür hem fizik dünyada, hem de akılda olduğu takdirde onların 

bir bütün olaran her fizik nesnede bulunmasının olanaksız olduğu gösterilmiştir. Eğer 

fizik nesnelerin kendilerinden dolaylı olarak anlama ile çıkarılıyorlarsa, fizik nesnede 

olmayan bir şey ona yüklendiğinden ötürü de yanlış akıl yürütme yapılmaktadır.

 
 

43

“Nesneden kaynaklanan anlamanın, gerçeklikte oldukları hallerine göre 
yapılmaması halinde yanlış olması zorunlu değildir. Yanlış düşünme birleştirilmiş 
şeylerden kaynaklanır. Eğer bir kişi doğanın birleştirilmesine izin vermediği şeyleri 
akıl ile birleştirirse, hatalı fikre sebep olur.”

 

 

Boethius cinsler ve türlerin varoldukları ve anlama ve kavrama yolu ile 

oluşturuldukları hakkındaki görüşleri açıkladıktan sonra, çözümünü açıklamaktadır: 

 

44

Eğer bir kişi aklında at ve insanı birleştirirse, bu birleşimden kaynaklanan 

düşünme hatalı olur çünkü doğada at ile insanın birleşimi mevcut değildir. Bir şeyin 

fizik dünyada olduğu haliyle düşünülmemesi, sadece böyle hatalı birleşimler söz 

konusu olduğunda kişiyi hatalı sonuca götürür. Fakat ayırma ve soyutlama yolu ile 

 
 

                                                 
42 Boethius, Second Commentary on Porhyry’s Isagoge, 20. 
43 Boethius, Second Commentary on Porhyry’s Isagoge, 21. 
44 Boethius, Second Commentary on Porhyry’s Isagoge, 24. 
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düşünme, fizik nesnenin kendisi hakkında bir düşünme olmamasına rağmen doğru 

sonuçlara götürebilir.45

“Duyu yetileri bizlere, cisimlerle birlikte varlıkları cisimlerde olan fakat cisimsel 
olmayan şeyleri de getirir. Ayrı olan şeyler birleştirebilen ve birleşik olan şeyleri 
ayırabilen akıl, duyularla kendisine gelen, cisimlerle karışmış ve birleşmiş olan 
şeyleri ayırır, öyle ki ayrılamaz olduğu cisimlere bakıp cisimsel olmayan şeyleri 
görür.”

 Örneğin, çizgi fizik dünyada olmamasına rağmen, cisimlerle 

birlikte var olabilir.  

 

46

Cins ve türe de fizik dünyadaki nesnelerden duyular aracılığıyla gelen 

verilerin ayrılması ve soyutlanması ile ulaşılır. Önce türün bulunduğu tekil cisimler 

kavranır ve aralarındaki ortaklıklara göre türler oluşturulur. Türlerin aralarındaki 

benzerliklerden ise, cinsler oluşturulur.

 
 

Akıl, ayırma ve soyutlama ile cisimlerle birleşmiş olan cisimsel olmayan 

şeyleri ayırabilir. Boethius ayırma ve soyutlama işlemini, aklın cisimlere bakıp 

onlardan cisimsel olmayan şeyleri ayırması şeklinde açıklamaktadır. Cisimsel 

olmayan şeyler, cisimlerden ayrı kendi başlarına varoluşlarını devam ettiremeyecek 

olsalar bile, akıl onları görebilmektedir.  

 

47

“Bu şeyler tekillerde varolurlar fakat tümeller olarak düşünülürler. Türler 
birbirinden sayıca farklı bireylerin tözsel benzerliklerinden ulaşılan düşünceden 
başka bir şey değildir, cins de türlerin benzerliklerinden ulaşılan düşüncedir. Bu 
benzerlik tekillerde duyulanabilir olur, ve tümellerde anlaşılabilir olur. Aynı şekilde, 
duyulanabilir olduğunda tekillerde bulunur, anlaşıldığında ise tümel olur.”

 

 

48

Cins, tür, ayrım, ilinek ve özellik fizik dünyadaki nesnelerde varolurlar, fakat 

anlaşıldıkları zaman tümeller haline gelirler. Boethius burada tümeller ile 

duyulanabilir nesneler arasında bir ilişki kurmuştur. Duyulanabilir nesneler, 

kendilerinde tekilleri taşırlar fakat soyutlandıklarında veya ayrıldıklarında tekiller, 

 
 

                                                 
45 Boethius, Second Commentary on Porhyry’s Isagoge, 25. 
46 Boethius, Second Commentary on Porhyry’s Isagoge, 27. 
47 Boethius, Second Commentary on Porhyry’s Isagoge, 30. 
48 Boethius, Second Commentary on Porhyry’s Isagoge, 31. 
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tümeller haline dönüşür.  

 

Boethius son olarak Porphyrios’un sorularına cevap vermektedir: Tür ve cins 

fizik dünyada varolmalarına rağmen, akıl ile düşünülürler49, cisimsel değildirler fakat 

cisimlerde bulunurlar.50 Üçüncü soruya hem Aristoteles, hem de Platon açısından 

cevap verir; Platon’a göre cins ve tür hem tümel olarak anlaşılmaktadır, hem de 

cisimlerden ayrı varlıkları vardır, Aristoteles’e göre ise cisimsel değillerdir ve tümel 

olarak anlaşılırlar fakat aynı zamanda da duyulanabilirlerde bulunurlar.51

Boethius, Isagoge üzerine yazdığı ikinci yorumunda, Aristoteles’in metnini 

açıklama kaygısıyla Aristotelesçi bir tutum izlemektedir. Aristoteles ve Platon’un 

görüşlerinin tümeller tartışmasındaki etkilerini daha açık bir şekilde anlayabilmek 

için, Platoncu görüşü benimseyen Augustinus’taki etkilerini araştırmamız 

  

 

Boethius, tümeller tartışması ile ilgili kısımda Aristoteles’in görüşlerini 

savunmuştur. Fakat tartışma süresince Platon’un görüşleri de bulunmaktadır. 

Bütünün tekillerde nasıl ortak olarak bulunacağı incelenirken, bir şeyin birden çok 

şeyde aynı anda bulunma görüşü eleştirilmiştir. Eleştiriler Platon’da incelemiş 

olduğumuz duyulanabilir dünyanın Varlık dünyasından pay alma düşüncesini 

hatırlatmaktadır. Fizik nesneler Platon’a göre İdealar’dan pay almışlardır. Cins ve 

türün fizik nesnelerde bulunup bulunmadığı konusu tartışılırken, fizik nesnelerle 

bağlantılı olmadan düşünmek, yanıltıcı ve yanlış olarak açıklanmıştır. Fakat 

Platon’un düşüncesine göre İdealar’ın bilgisine ulaşmanın tek yolu, fizik nesneler ve 

duyularla değil, akılla düşünmektir. Çözüm kısmında Aristoteles’in görüşleri ortaya 

konmuş ve doğru olarak okuyucuya aktarılmıştır. Ancak Boethius’un yorumu 

Aristoteles’i ve Porphyrios’un Aristoteles hakkındaki söylediklerini açıklamak 

amacıyla yazdığını unutmamak gerekir. 

 
3.2. Augustinus 
 

                                                 
49 Boethius, Second Commentary on Porhyry’s Isagoge, 34. 
50 Boethius, Second Commentary on Porhyry’s Isagoge, 35. 
51 Boethius, Second Commentary on Porhyry’s Isagoge, 36. 
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gerekmektedir. Ayrıca Augustinus’un Platon’un düşüncesini yorumlayışı, tümeller 

tartışmasında Aristoteles’e karşıt bir görüşe temel oluşturması açısından önemlidir. 

Bu sebeple Augustinus’un zihin ve bilme hakkındaki görüşlerini inceleyeceğiz ve 

tümeller tartışması açısından nasıl yorumlanabileceğini araştıracağız. 

 

3.2.1 Zihin 
 

İlkin Augustinus’un zihin hakkındaki görüşlerini inceleyelim. Augustinus’a 

göre zihinsel gelişim yedi basamaktan oluşmaktadır. Birinci basamak, bitkilerde de 

olan, yaşamsal kısımdır. Bu kısım canlıların yaşamasını, üremesini, büyümesini 

sağlar. İkinci basamak duyulamadır. Bu kısım hayvanlardaki duyulamanın ve 

içgüdüsel iştahların kaynağıdır. İlk basamak bütün canlılarda, ikinci basamak bitkiler 

dışındaki canlılarda bulunur. Üçüncü basamakla insan zihnine geçeriz. Bu basamak 

geleneklerdir ve sadece insanda bulunur. Dördüncü basamak ahlak alanıdır ve zihin 

merakını dış dünyadan ahlak alanına yöneltmiştir. Beşinci basamak insan zihninin 

kendine güvendiği basamaktır ve ardından altıncı basamağa geçtiğinde, gerçekliği 

anlamaya başlar. Son basamakta ise, doğruluğun bir imgesini elde eder.52

Augustinus’a göre beden ve zihin tamamen ayrı varoluşlardır. Beden cisimsel 

bir varoluşa sahiptir, bozulur, değişir. Fakat zihnin böyle bir varoluşu yoktur. Zihin 

her zaman aktüel olduğundan, her zaman edilgen olan bedeni kontrol eder.

 Daha geniş 

bir çerçeveden bakıldığında, Augustinus’un canlıları zihinsel gelişimlerine göre 

ayırdığını görürüz. En gelişmiş zihin, sadece insanlarda mevcuttur. Fakat insanın  

doğruluğa ulaşabilmesi için duyulanabilir nesnelerden uzak olarak düşünmesi 

gerekmektedir. 

 

53

                                                 
52 Meyrick H. Carre, Realists and Nominalists, London, Oxford University Press, 1961, s. 7-8. 
53 Carre, a.g.e., s. 13. 

 

Augustinus’un duyu verileri hakkındaki görüşü de, beden ve zihnin arasındaki 

ilişkiye dayanır. Zihin duyulananlar tarafından etkilenmez, farklı şekilde ifade 

edersek, duyulananlar zihinde iz bırakmazlar. Beden, dışarıdan gelen bir etki 

sonucunda etkilenir ve zihin bu etkiye kendi isteği doğrultusunda yönelir. Yani 
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bedene çarpan duyulara zihin istemediği sürece yönelmez.54

Zihin, duyulananların bedende bıraktığı etkiye yöneldiğinde algı oluşur. 

Augustinus algıyı ikiye ayırır. Birinci tür algı, bir köpeğin yiyeceğe yönelmesindeki 

algıdır. Köpek yiyeceği görür, onun yiyecek olduğunu farkeder ve ona yönelir. İkinci 

türde algıda ise bir kişi yiyeceği gördüğünde, ona sadece yönelmez fakat aynı 

zamanda onun yiyecek olduğunu bilir. İkinci tür algı, duyulananların bilgisi olarak da 

yorumlanabilir.

 

 

55

Augustinus’un düşüncesinde zihnin iki işlevi vardır; bilgiye (scientia) 

ulaşmak ve bilgeliğe (sapientia) ulaşmak.

 

 

56 Bilgi, duyulanabilir dünyadan gelen 

veriler sonucunda zihin tarafından oluşturulur. Fakat oluşturulan şey, her ne kadar 

zihin tarafından denetlenmiş olsa da, değişken cisimler hakkındadır. Bilgi, yaşamın 

devam ettirilebilmesi için gerekli olan eylemleri gerçekleştirmeyi sağlar ve değişken 

olandan kaynaklananır. Bilgelik ise, anlaşılabilir ideaların bilgisidir ve derin 

düşünme ile ulaşılır.57

“Böyle adım adım bedenlerden, bedendeki duyular aracılığıyla iletişim kuran 
ruha kadar yükseldim, oradan da bedensel duyuların ruhu dışsal nesnelerden 
haberdar eden içsel yetisine kadar çıktım, yani hayvanların da ulaşabileceği 
kadar yüksekliğe ulaştım. Buradan tekrar muhakeme yetisine kadar yükseldim, 
bu yeti bedensel duyularımızın algıladığı şey hakkında yargıda bulunmamızı 
sağlıyor. Bu yetinin de bende değişime yazgılı olduğunu anladım. Bu yeti beni 
saf aklın [nous] kaynağına kadar yükseltti ve düşüncelerimi her zamanki 
yolundan geri çekti ve üzerine üşüşen hayallerin yarattığı karmaşadan 
uzaklaştırdı, nasıl bir ışıkla dolup taştığını görebileyim diye. İşte o noktada hiç 
tereddüt etmeden değişime yazgılı olmayan değişime yazgılı olandan daha 
üstündür diye haykırdı. Buradan anladım ki, saf akıl değişemez olanı 
bilebiliyordu, çünkü onu hiçbir şekilde bilmemiş olsaydı değişemez olanı 

 

 

Augustinus İtiraflar adlı eserinde, bilgelik ile bilginin arasındaki farkı 

açıklamaktadır: 

 

 

                                                 
54 Carre, a.g.e., s. 13. 
55 Carre, a.g.e., s. 16. 
56 Augustine, On the Trinity Books 8-15, Trans. by Stephen McKenna, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2002, 12. Kitap, 22. bölüm. 
57 Carre, a.g.e., s. 12. 
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değişebilir olana bu kadar kesin bir şekilde tercih edemezdi.” 58

Platon’da aklın bilgiye (Augustinusçu anlamda bilgeliğe) ulaşmasının 

koşulunun hatırlama olduğunu görmüştük. Augustinus ise hatırlama öğretisini kabul 

etmez. Platon’un hatırlama öğretisinde, Menon’daki geometri sorusunun çözümünü 

düşündüğümüzde, köle geometri problemini daha önceden İdealarla karşılaştığından 

hatırlayıp çözebilir. Fakat Augustinus’a göre, böyle bir hatırlamanın 

gerçekleşebilmesi için herkesin her şeyi öğrenmiş olması gereklidir, yoksa kimi 

insanlar geometri problemini çözemezdi, kimileri de matematik problemlerini 

çözemezdi. Augustinus, gözün görebilmesi için ışığın olması gerektiği gibi, zihnin de 

bilgeliğe ulaşabilmesi için ışığa ihtiyacı olduğunu söyler. Böylece zihin, değişmeyen 

 
 

 

Augustinus bu metinde fizik dünyadan, değişmeyen şeylerin bilgisine doğru 

ilerleyen bir yol anlatmaktadır. İlk basamak, hayvanlarda da mevcut olan, yukarıda 

bahsetmiş olduğumuz birinci tür algıdır. İkinci basamak ise, muhakeme yetisi denen, 

ikinci tür algıdır. İkinci tür algıda duyulanan şeylere yönelen zihin, onlar hakkında 

yargıya varmaktadır. Duyu organlarından gelen verilere yönelen zihin, akıl ile onları 

inceler ve hangi duyu verisinin doğru, hangi duyu verisinin yanlış olduğunu anlar. 

Örneğin su dolu bardağın içinde kırık bir kaşığın imgesi, akıl tarafından incelenir ve 

kaşığın aslında kırık olmadığı, fakat suyun içinde bulunduğundan kırık göründüğü 

zihin tarafından anlaşılır. Bu tür zihin etkinliğinin sonucuna ‘bilgi’ denir. Fakat 

zihnin tek etkinliği bilgiye ulaşmak değildir. Zihin, daha önceden değişmeyen ile 

karşılaştığından ötürü, değişen şeylerin verisinden, yani imgelerden uzaklaşır ve 

değişmeyen şeylere yönelir. Değişmeyen şeyler, sadece zihin aracılığıyla 

kavranabilir ve imgelerin bu tür düşünmede hiçbir değeri yoktur. Zihnin 

aydınlanması sayesinde bilgeliğe ulaşır. 

 

3.2.2 Aydınlanma 
 

                                                 
58 Augustinus, İtiraflar, Çev. Çiğdem Dürüşken, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 2010, 7. Kitap 17. 
bölüm. 
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şeyleri farkeder ve onların bilgisine ulaşır.59

“Zihnimin hakikatten pay alması için ancak dışarıdan gelecek başka bir ışıkla 
aydınlanması gerektiğini, çünkü zihnin kendisinin hakikatin özü olmadığını 
bilmiyordum. Öyleyse sen yakacaksın benim kandilimi ya Rab, sen 
aydınlatacaksın benim karanlıklarımı Tanrım, çünkü hepimizin senin 
doygunluğundan nasiplendiğimiz bir şeyler var. Bu dünyaya gelen her insanı 
aydınlatan hakiki ışık sensin, çünkü sende değişime yer yok.” 

 

 

Zihin, doğru olan şeyleri kendinde taşımaz. Augustinus, zihnin duyulanabilir 

nesnelerin verilerinden vazgeçtiği, onları bir kenara ittiği zaman, bir aydınlanma 

sonucu doğruyu görmeye başladığını söyler: 

 

 

60

Augustinus, tümeller tartışması açısından değerlendirildiğinde Platoncu bir 

yaklaşıma sahiptir. Ona göre bilgeliğe ulaşmanın yolu duyulanabilir dünyadan 

geçmez ve dolayısıyla bilgeliğin kaynağı ayrı bir yerdedir yani Tanrıdadır. İnsanın 

 
 

 

Zihni aydınlatan ve daha önceden görmediklerini görebilmesini sağlayan, 

Tanrı’dır. Platon’un hatırlama öğretisinden farklı olan aydınlanmada, zihinin daha 

önceden doğru olanlarla karşılaşması, onları saklaması ve kendine döndüğünde 

hatırlaması yoktur. Daha ziyade zihin, duyulanabilir şeylerden ve imgelerden, yani 

karmaşık, hatalı şeylerden uzaklaştığında, anlaşılabilir olanları ‘görmeye’ başlar. 

Zihnin gördükleri idealardır. 

 

Augustinus tümeller hakkında açıkça görüşlerini belirtmemiştir, fakat zihin ve 

bilgi anlayışı hakkındaki düşünceleri, tümeller tartışmasında Aristotelesçi görüşü 

savunan gerçekçiler karşısında Platoncu bir görüş ortaya konmasına olanak 

sağlamıştır.  

 

3.2.3 Augustinus’ta Tümeller Problemi 

 

                                                 
59 Augustine, On the Trinity Books 8-15, 12. Kitap, 15. bölüm. 
60 Augustinus, İtiraflar, 4. Kitap, 15. bölüm. 
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bilgeliğe ulaşabilmesindeki aracı ise, aydınlanmadır. 

 

Tümeller tartışmasının üç temel sorusunu Augustinus açısından 

değerlendirelim. İlk soru cinsler ve türlerin kalıcı tözsel gerçeklikler olup olmadığı 

üzerineydi. Augustinus’a göre tümeller kalıcı tözsel gerçeklikler olamazlar çünkü 

hiçbir şekilde fiziksel varoluşları yoktur. Fakat tümellerin fiziksel varoluşlarının 

olmaması, onların zihnin yalın kavramları oldukları anlamına da gelmemektedir 

çünkü onlar, Tanrı’dadırlar. Burada Augustinus’un Platon’la bir benzerliği daha 

karşımıza çıkmaktadır, tıpkı Platon’daki gibi Augustinus da tümellerin dünyadan ayrı 

bir yerde varolduklarını söylemektedir.  

 

İkinci soru ile tümellerin cisimsel olup olmadığı sorgulanmaktadır. Fiziksel 

gerçeklikte bulunmayan tümeller, cisimsel değillerdir. Augustinus’un düşüncesine 

göre tümellerin cisimsel olması veya fiziksel gerçeklikte varolması, onların 

bütünlüklerini ve değişmezliklerini bozacağından ötürü, mümkün olamayacak bir 

şeydir. Bu yüzden ikinci sorunun cevabı, tümellerin fiziksel gerçeklikte ne cisimsel, 

ne de cisimsel olmayan varoluşa sahip oldukları şeklindedir. 

 

Üçüncü soruda, tümellerin duyulur şeylerle arasındaki ilişki 

sorgulanmaktadır. Tümeller ve duyulur şeylerin arasındaki ilişki, Augustinus’ta biraz 

karışık görünmektedir. Yazılarının bazıları tümellere (daire, küre gibi duyulur 

şeylerle ulaşılabilecek tümellere) duyular aracılığı ile ulaşılabileceği şeklinde 

yorumlanabilirken, bazıları ise tümeller ile duyulur şeyler arasında bir ilişkinin 

bulunamayacağı şeklindedir.  
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SONUÇ 
 

Çalışmamızda Platon, Aristoteles, Porphyrios, Boethius ve Augustinus’u 

tümeller hakkındaki görüşleri bakımından ele alarak, hem tartışmanın doğuşunu hem 

de ona zemin hazırlayan düşünce ortamını incelemiş olduk. 

 

Platon ve Aristoteles, özellikle tümeller tartışmasının kavramsal örgüsünün  

oluşumuna etkileri bakımından ele alınmıştır. Porphyrios’un yorumu ile Ortaçağ’a 

aktarılan bu düşünceler, tümeller tartışmasına merkezi yaklaşımların da kaynağı 

olmuşlardır.  

 

Platon, bilginin olanağı sorusunu araştırmış ve bu olanağı oluş dünyasının 

dışında konumlandırmıştır. Çünkü oluş dünyası sürekli değişim bir içindedir. Sürekli 

değişen bir şeyden değişmeyen bir bilgiye ulaşmamız mümkün değildir. Anlaşılabilir 

dünyada bulunan bu değişmez bilgiye ulaşmak, hatırlama ile mümkündür.  Hatırlama 

öğretisi, Platon’da yeniden doğuş fikriyle desteklenmiştir. Bu fikir uyarınca ruh 

tekrar tekrar dünyaya gelmektedir.  Beden öldüğü zaman varlık alanına giden ruh, 

orada İdealar ile karşılaşır. Varlık alanında tanıdığı bu idealar bu dünyadaki 

bilgisinin de kaynağıdır. Ne var ki ruh, varlık alanında ideaları görmesine rağmen, 

tekrar beden ile birleştiğinde bunun yarattığı sarsıntı sonucunda bildiklerini unutur. 

Tekrar hatırlamasının yolu, noesis tarzı kavramlarla düşünmektir. Bu düşünme 

türünde kullanılan yöntem, diyalektiktir. 

 

Bu konuda Platon’dan ayrılan Aristoteles, bilginin kaynağının fizik dünyada 

olduğu düşünmüştür. Ona göre, değişmeyen tözler başka bir dünyada varolmazlar; 

onlar ancak fizik dünyada, nesnelerle birlikte bulunurlar. Tözler, fizik nesnede, 

madde ve formun birleşmesi ile oluşurlar. Madde değişken olan, form 

değişmeyendir. Böylelikle formlar, bilgimizin kaynağıdırlar. Aristoteles formlara 

duyu organları ile gelen duyulanabilirlerin bilgisinin değerlendirilmesi sonucunda 

ulaşılabileceğini düşünür. Değerlendirmeyi yapabilmek için, mantığa ihtiyaç vardır. 

Mantık, aklın fizik dünyadan gelen bilgileri değerlendirme biçimidir. Aynı zamanda 
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Aristoteles’e daha sonradan atfedilen etkin akıl ve edilgin akıl düşüncesini de göz 

önünde bulundurmak gerekir. Aristoteles göre akıl iki kısımdan oluşur, etkin akıl ve 

edilgin akıl. Etkin akıl, soyutlamanın gerçekleştiği yerdir. Fizik dünyadan gelen 

duyular etkin akıl tarafından soyutlanırlar ve böylece düşünülebilir form haline 

gelirler. Düşünülebilir formlar, edilgin akıl tarafından elden geçirilir ve sonunda 

yargıya ulaşılır. Aristoteles’te yargı, bilgidir. 

 

Porphyrios, Aristoteles’in mantık eserlerinden biri olan Kategoriler hakkında 

giriş yazısı yazar. Bunun sebebi Kategoriler’in anlaşılmasını kolaylaştırmaktır. 

Kategoriler’in konusu, varolanların sınıflandırılmasıdır. Porphyrios, beş tür yüklem 

belirler ve onları inceler. Bunlar cins, tür, özellik, ayrım ve ilinektir. Cins ve tür, 

önermelerde yüklem konumundadırlar. Ayrım, ilinek ve özellik de yüklem olabilir 

fakat hepsinin değeri farklıdır. Ayrım, cinsleri türlere ayıran şeylerdir. Örneğin 

hayvan cinsi akıllı olma ile insan türüne ayrılır. Ayrımlar her zaman o türde 

bulunurlar. Özellikler, o türe ait olan şeylerdir, potansiyel veya aktüel olabilirler. 

Örneğin insan türünün özelliklerinden biri, gülmesidir. Sadece insan türü gülebilir, o 

yüzden özellik ve ait olduğu tür karşılıklı bir ilişki içerisindedir. İlinekler ise, bir 

türde bulunabilecek, fakat o türden ayrıldığında bir değişim yaratmayacak şeylerdir. 

Örneğin insanın saçının olması veya olmaması, hekim olması veya marangoz olması 

insan türünde bir değişiklik yapmaz.  

 

Porphyrios Isagoge’nin başında üç adet soru belirlemiştir ve bu sorular 

tümeller tartışmasının temel soruları olarak kabul edilir. Sorular, cinslerin ve türlerin 

tözsel gerçeklikler olup olmaması, cisimsel varoluşa sahip olup olmamaları ve 

duyulananlarda onlara göre varolup varolmadığıdır. Porphyrios, bu sorulara cevap 

vermekten kaçınır fakat cins, tür, özellik, ilinek, ayrım hakkındaki açıklamaları, 

tümeller tartışmasının terminolojisini belirlemesi ve Isagoge’nin başında belirlediği 

soruların daha sonra filozoflar tarafından cevaplarının araştırılması bakımından 

büyük önem taşır. 

 

Porphyrios’un Isagoge’de belirlediği soruları Antik Yunan’a dönüp  
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incelersek, Aristotelesçi ve Platoncu olmak üzere iki görüşe ulaşırız. İlk soru, 

tümellerin tözsel gerçeklikler olup olmadığı yani fizik dünyada bulunup bulunmadığı 

sorusudur. Aristoteles’in düşüncesi bağlamında incelendiğinde tümeller fizik 

dünyada bulunurken, Platon açısından tümellerin fizik dünyada bulunması 

olanaksızdır. İkinci soru, tümellerin cisimsel varoluşa sahip olup olmadıklarını 

araştırır. Tümeller Aristoteles açısından cisimsel varoluşa töz ile sahip iken, Platon 

açısından cisimsel olmayan bir varoluşa sahiptir. Üçüncü soruda ise Aristoteles 

düşüncesi bağlamında tümellerin duyulananlarda varolduğu sonucuna varılırken, 

Platon açısından tümellerin duyulananlarda bulunması mümkün değildir. Aristoteles 

ve Platon’un düşünceleri daha sonraları ‘gerçekçilik’ adı altında toplanmıştır ve 

Ortaçağ filozofları arasında  tartışmanın iki tarafını oluşturmuştur. 

 

Boethius, Porphyrios’un eseri üzerine yazdığı ikinci yorum ile araştırmamıza 

dahil olmuştur. İlkin Aristoteles’in düşüncesi hakkında bilgi verdikten sonra, 

Isagoge’nin etkilerinden bahseder ve tümeller tartışmasının temel sorularını 

cevaplama işine girişir. Verdiği cevaplar, Aristoteles’i yorumladığından dolayı 

Aristotelesçidir. Cinslerin ve türlerin varolup varolmadığını araştırır. Varolabilmeleri 

için, aynı anda birden çok şeyde nasıl ortak olduklarını anlamak gereklidir. ‘Ortak 

olma’nın tanımı gereği, bir şeyin bir bütün olarak aynı anda birden çok şeyde ortak 

olarak bulunması gözükmektedir. Fakat Aristotelesçi açıdan bakıldığında, birden çok 

şeyin aynı anda aynı özü taşıması mümkündür.  

 

Boethius’un tümeller tartışması açısından önemi hem ‘tümel’i tanımlaması, 

hem de Aristotelesçi cevapları ortaya koymasıdır. Boethius eserinde ‘tümel’i ‘aynı 

anda birden çok şeye ortak olan şey’ olarak tanımlamıştır ve Boethius’un ardından 

‘bir şeyin aynı anda birden çok şeye ortak olması’nın nasıl olanaklı olduğu 

araştırılmıştır. Aynı zamanda Boethius, Aristotelesçi görüşleri tartışmaya dahil 

etmesiyle gerçekçiliğin kollarından birini oluşturmuştur. 

 

Augustinus ise, Boethius’un Aristotelesçi yanıtı karşısında gerçekçiliği daha 

net anlayabilmemiz açısından Platoncu yanıtlarıyla güzel bir örnek oluşturmaktadır. 
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Ona göre tümellerin kaynağı fizik dünya olamaz, çünkü fizik dünya sürekli değişim 

halindedir fakat tümellerin değişmez olması gerekmektedir. İdealar görüşünü 

benimser fakat idealara ulaşmak için hatırlama teorisini kullanmaz. Ona göre idealara 

ulaşmanın yolu, zihni değişkenlerden olabildiğince uzaklaştırmaktır. İdealar, sadece 

derin düşünme ile ulaşılabilir. Platon’un değişmezlerle aradaki bağı hatırlama ile 

sağladığı yerde, Augustinus aydınlanma düşüncesini koyar. Aydınlanma, Tanrı’nın 

zihni tıpkı bir ışık gibi aydınlatması ile gerçekleşir ve zihin böylece değişmezleri 

farkeder. 

 

Augustinus, Hristiyan dünyasına Platoncu görüşleri dahil etmiş olmasıyla, 

tartışmanın Platoncu yanına katkı sağlamıştır. Boethius’un sunmuş olduğu görüşlere 

karşıt bir görüşe, yani tümellerin fizik dünyada bulunmamasına rağmen 

varolduklarını iddia eden görüşe zemin hazırlamıştır. 

 

Augustinus ve Boethius’un görüşleri ile, tümeller tartışmasının başlangıcını 

incelemiş olduk. Hem Augustinus, hem de Boethius tümeller tartışmasında 

gerçekçiliği tercih ederler. Araştırmamız süresince adcılığı incelemedik çünkü 

adcılık, gerçekçiliğe karşıt sorular geliştirmiştir ve adcılığın tartışmaya katılmasıyla 

konu, yüksek lisans tezine konu edilemeyecek kadar genişlemiştir. Bizim amacımız, 

tümeller tartışmasının ortaya çıkışını incelemektir ve adcılık, tümeller tartışmasının 

ortaya çıkmasında değil, seyrinin değişmesinde etkili olmuştur.  
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