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Kant, Bolzano ve Frege’de  

Yargıların Temellendirilmesi ve A Priorilik Sorunu 

Özgüç Güven 

 

ÖZ 

Bu çalışmada, Kant, Bolzano ve Frege’nin, yargı ve a priorilik anlayışları 

incelenmiştir. Söz konusu filozoflarda yargıların kuruluş zemini birbirlerinden 

farklıdır. Bu farklılık, anılan filozofların tasarım anlayışlarıyla ilgilidir. Tasarımların bu 

filozofların felsefelerindeki yeri, hem yargı; hem de a priorilik anlayışlarını 

belirlemektedir. Bu nedenle analitiklik ve a priorilik her birinde farklı biçimde 

kurulmuştur. Kant’ta yargılar transendental zeminde, Frege’de ise dilsel-mantıksal 

bir zeminde alınır. Kant ile Frege arasında Bolzano yer alır. Bolzano bir yandan 

Kant’a diğer yandan Frege’ye yakın görüşleri ile bu filozoflar arasında geçişi sağlar. 

Bu bağlamda bu tez söz konusu filozofların yargı ve a priorilik anlayışlarını ortaya 

koyarak, transendentallıktan, dile dönüşün gerekçelerini anlamayı amaçlamaktadır.  
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The Problem of A Prioricity and Foundation of Judgments  

on Kant, Bolzano and Frege  

Özgüç Güven 

 

ABSTRACT 

This dissertation deals with foundation of judgments and a prioricity in Kant, 

Bolzano and Frege. Each mentioned philosopher has his own understanding of 

founding judgments. This difference based on their conception of representation. 

Their comprehensions of representations are different. Thus, their understanding of 

a prioricity and foundations of judgements are different. In this dissertation my goal 

is to give an account of how these philosophers’ conception of representation 

determines their understanding of a priori and foundations of judgement. Thus, I’ll 

make a critical assessment of the linguistic turn, that is transformation of founding 

judgments on language instead of founding them transcendental bases.  
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GİRİŞ 

 

Yargı konusu Kant’ta bir devrim olarak karşımıza çıkar. Kant, felsefede 

gerçekleştirdiği ünlü “Kopernikus Devrimi” ile yargıların türetilmesini transendental1 

temele taşır. Bir başka söyleşiyle, yargıların türetilmesi, özneye içkin olan bilme 

yetileri aracılığıyla gerçekleşir.  

Kant’ın yargıları transendental temele taşıması hiç kuşkusuz çağının bilimsel ve 

felsefi gelişmeleriyle yakından ilgilidir. Euclides geometrisi temelli Newton fiziğinin 

doğayı açıklama başarısına rağmen, her ikisinin de felsefi temellerinin konulmamış 

olması Kant’ın önemli bir sorunudur. Öte yandan, Hume’un zorunluluğun 

deneyimden çıkarılamayacağını göstermesiyle, felsefede de zorunlu bilgilerin 

olanağı konusunda bir kriz ortaya çıkmıştır. Bu koşullar altında Kant, bilginin zorunlu 

ve genel geçer temellerini sağlayabilmek için transendental temele başvurur. Bu 

temelin kendisi hem a prioridir hem de a priori bilgiye kaynaklık eder. 

Kant, bu çerçevede öylesine bir dizge kurmuştur ki, buradaki her bir öğe 

birbiriyle bağlantılıdır. Böylelikle, matematik, fizik ve metafizik2 gibi birbirlerinden 

ayrı alanlarda ortaya çıkan pek çok soruna aynı eksende kalarak çözüm bulur. 

Sözgelimi Kant, “bir üçgende iki kenarın toplamı üçüncü kenardan büyüktür”; “aynı 

kütledeki cisimler aynı yükseklikten bırakıldıklarında aynı hızla yere düşer”; “tüm 

olayların bir nedeni bulunur” yargılarını aynı temel içinde açıklar. Bu aynılık, 

yargıların transendental zemin üzerine kurulmasıyla sağlanır.3  

Kant, yargıları analitik ve sentetik olmak üzere ikiye ayıran ilk filozoftur. Her ne 

kadar ondan önce Leibniz, Locke, Hume gibi bazı filozofların yaptığı ayrımlar Kant’ı 

                                                                 
1
 Kant, transendentallıkla bilginin koşullarını araştırır. Bu zorunlu koşullar insana içkin bilme 
yetilerinden sağlanan a priori, evrensel ve zorunlu bilgiler sunar. 
2
 Kant açısından yalnızca mümkün deneyim içerisinde olanların bilinmesi, yani neyin bilinebileceğinin 
belirlenmesi kendinden önceki metaziği ortadan kaldırması anlamına gelir. Kant yeni bir metafizik 
oluşturmak istemiştir. Ancak bunu, bilinenelerde kalarak  bilinmeyelere bilme çabasına sınır çekerek 
yapmıştır.  
3
 Dikkat edilirse Kant’ın bilgiye yönelik beklentilerini yargılar üzerinden ele alıyoruz. Bunun nedeni 
Kant’ın tüm felsefi sistemini temelde yargıları yapılandırmak ve sınıflamak üzerine kurmuş olmasıdır. 
Bu bakımdan yargılar Kant felsefi dizgesinin ürünleri durumundadır. 
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andırsa da, analitik ve sentetik ayrımına belirgin olarak ilk dikkat çeken Kant 

olmuştur. Bu ayrımın yapıldığı Saf Aklın Eleştirisi’nin4 ünlü bölümü şöyledir: 

 

“Öznenin yüklemle bağıntısının düşünüldüğü tüm yargılarda (yalnızca olumlu 
yargıları dikkate alıyorum çünkü olumsuzlara uygulanması kolaydır  bu bağıntı iki 
farklı yolla mümkündür: ya B yüklemi A öznesine, A kavramında (örtük olarak  
bulunan bir şey olarak aittir; ya da B tümüyle A kavramının dışında, gerçi hiç 
kuşkusuz onunla bağıntılı olarak yatar. İlk durumda yargıya analitik, ikinci 

durumda sentetik derim.”5 
 

Alıntıdan Kant’ın yargıları özne yüklem bağıntısı üzerinden bölümlediğini 

hemen görebiliriz. Buna göre yargı, ya birbirinde zaten içerilen kavramlar arasında 

bağıntı kurulmasıdır; ya da birbirinden farklı kavramların birbirine bağlanmasıdır. 

Kant ilk durumu analitik yargı, ikinci durumu sentetik yargı olarak adlandırır. Analitik 

yargılarda, yüklem öznede içerilir. Dolayısıyla analitik yargılar çelişmezlik ilkesi 

uyarınca temellenebilir. Bu tür yargılar zaten bilineni dile getirir bundan dolayı 

bilgimizi genişletmezler. Buna karşın zorunlu, a priori yargılardır.  

Öte yandan çağının matematik ve fizikteki bilimsel gelişmeleri Kant’a yargıların 

yalnızca analitik olamayacağını gösterir. Çünkü bilgilerimiz bir yandan genişlerken 

bir yandan onların zorunlulukları kuşku götürmez. Öyleyse analitik olanlar dışında 

öyle bir yargı türü olmalıdır ki hem genişletici –sentetik- hem de zorunlu –a priori- 

olsun. İşte bu gereklilik “sentetik a priori yargılar nasıl olanaklıdır?” sorusunu türetir. 

Bu soruya verdiği yanıtla Kant, çağının bilimsel bilgisinin felsefi temellerini 

oluşturmak ister. Yani sentetik a priori Kant’a göre matematik, fizik ve metafizikte 

bulunur.6  

Sentetik yargılar iki farklı kavram arasında bağıntı kurar. Fakat nasıl olur da 

birbirinden farklı iki kavram arasında bağıntı kurulabilir? Kant’a göre böylesi bir 

                                                                 
4
 Saf Aklın Eleştisi için Immanuel Kant, Kritik der Reinen Vernunft, Kants gesammelte Schriften, 

Band III-IV, Ed. Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, Berlin, G. Reimer, 1902 
edisyonu temel alınmakla birlikte şu kaynaklardan da yararlanılmıştır: Immanuel Kant, Kritik der 
Reinen Vernunft, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 1998; Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, 
Trans., by, Paul Guyer, Allen N. Wood, Cambridge, Cambridge University Press, 1998. 
5
 Kant, SAE, A6-7/B10. 

6
 Kant, SAE, B14. 
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bağıntı, yalnızca üçüncü bir öğenin aracılık etmesiyle mümkündür. Bu aracı a priori 

görüdür [Anschaung]. Görü, tüm insanlarda yer alan transendental bir olanak olarak 

farklı kavramların birbirlerine bağlanmasına aracılık eder. Böylelikle birbirinden 

farklı iki kavram arasında bağıntı kurularak, dış dünyaya ilişkin öndeyiler yapılır. 

Sonuç olarak Kant sentetik apriori yargılar yoluyla Euclides geometrisi ve Newton 

fiziğini insanın bilme yetileriyle uyumlu kılar. 

Yargının devrimsel bir yaklaşımla ele alınması her ne kadar Kant’ta görülse de 

sorunu Kant öncesine geri götürmek mümkündür. Bu bakımdan çalışmamızın ilk 

bölümünde, Kant öncesinde a priorilik ile yargı arasında bağıntı kuran filozofları ele 

alacağız. Söz konusu filozoflar, Aristoteles, Descartes, Leibniz, Locke ve Hume’dur. 

Aristoteles açısından yargı bir özne ve bir yüklem arası kurulan bağıntı sonucu 

oluşur. Ancak özne ve yüklemin bulunduğu her cümle yargı değildir. Bir cümlenin 

yargı olabilmesi için doğruluk ya da yanlışlıktan söz edilmesi gerekir.7 Aristoteles’e 

göre yargılar içerisinde öyle bazı yargılar vardır ki kesinlik taşırlar. Bu tür yargılara 

kanıtlamalarda rastlanır. Aristoteles için bir şeyin kesin olarak bilinmesi kanıtlamalı 

bilme ile sağlanır. Kanıtlamalı bilmek, öncüllerden kıyas aracılığıyla sonuç 

çıkarmaktır. Bir kanıtlamada yer alan öncüller ise ön bilgi gerekir. İşte bu ön bilgi 

‘ilksel’ ve ‘temel doğrular’la uyumlu olmalıdır. Aristoteles’e göre bu ilksel doğrular 

ne doğuştan kazanılır ne de sonradan öğrenilir; onların bilgisini veren ‘sezgi’dir 

(nous).  

Descartes, Tanrı tarafından doğuştan insan zihnine ekilen idealardan söz eder. 

Bu idelardan bazıları yargı düzeyindedir. Bu yargılar sezgisel olarak bulunur ve başka 

yargılara indirgenemezler. 

Locke’un yargı konusuna önemli katkısı ise tek tek şeylerin varoluşunu bildiren 

yargılar ile genel geçer yargılar arasında yapmış olduğu ayrımdır. Locke genel geçer 

yargılar olarak ‘önemsiz tümceler’ [trifling propositions] adını verdiği yargı tipini 

belirler. Bu tür tümceler genel geçer ve kesin doğru oldukları halde bilgimizi 

arttırmazlar.  

                                                                 
7
 Bkz.: Aristoteles, Yorum Üzerine, Çev: S. Babür, İstanbul, İmge Kitabevi Yayınları, 2  2, 17

a
2-5. 
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Leibniz, yargıları akıl doğruları ve olgu doğruları olarak ikiye ayırır. 8 Akıl 

doğruları, deney ve gözlemden bağımsız olarak bilinen, çelişmezlik ilkesine (özdeşlik 

ilkesi)9 dayanan kesin yargılardır. Olgu doğruları ise a posteriori bilinen doğrulardır. 

Leibniz, felsefe tarihinde ilk kez açık olarak “deneyimden ve gözlemden bağımsız, 

akıl yolu ile bilinen bilgi” anlamında  a prioliği kullanılmıştır. 

Hume açısından yargı, farklı ideaları ayırma ve birleştirmedir.10 Hume’a göre 

öyle yargılar bulunur ki, burada zihin idealar arasında a priori bağlantılar kurabilir. 

Burada a priorilik, düşünüş ve dilin kullanımında ortaya çıkar. Bu nedenle bu tür idea 

bağıntıları, doğrudan fiili gerçek olan bir şey hakkında bildirimde bulunmazlar.  

Diyebiliriz ki, söz konusu bu filozoflar Kant’ın yargı ve a priorilikle ilgili  

görüşleri için esin kaynağı olmanın yanı sıra felsefeye getirdiği radikal değişiklikler 

için zemin olmuşlardır. 

Kant’ın felsefesi düşünme tarihi içinde gerçekten de çok yönlü bir devrim 

başlatmıştır. Fakat bu durum, O’nun felsefi sisteminin bir takım sorunlardan uzak 

olduğu anlamına gelmemektedir. Kant’ın felsefesindeki sorunları gören ve çığır açan 

yeni çözümler öneren düşünürlerden birisi Bolzano diğeri ise Frege olmuştur. Her 

ikisi de günümüz analitik felsefesini hazırlayan ana unsurlardan olan bu filozoflar 

Kant’ın yargı anlayışına karşı çıkarak, hem yargıları, hem de a prioriliği Kant’tan farklı 

temeller üzerine yerleştirirler.11  

Söz konusu filozoflar Kant’ın yargıları ele alışını çeşitli bakımlardan sorunlu 

görür: 

(i  İlk olarak, yargıların kuruluş zemini kuşkuyla karşılanır. Kant’ın yargıları 

transendental bir süreç sonucu elde etmesi onu, yargıları psikolojisist bir temelde 

                                                                 
8
 Gottfried Wilhelm Leibniz, New Essays Concerning Human Understanding, Ed. by Peter Remnant 

and Jonathan Bennett, Cambridge, Kessinger Publishing, 2003, Bk IV, Ch. 9. 
9
 Leibniz, çelişmezlik ilkesinin, özdeşlik ilkesi ile aynı kabul eder. Bkz.: Gottfried Wilhelm Leibniz, Die 

philosophischen Schriften, Band IV., herausgegeben von C. J. Gerhardt, Berlin, Georg Olms, 1978, s. 
357. 
10

 David Hume, A Treatise of Human Nature, Oxford, Clarendon Press, 1888, Sect. Vii, ‘Of nature of 
the idea or belief’. 
11

 Bu noktada Robert Hanna şöyle demektedir: “(...  Analitik gelenek Kantçı felsefeden şu bakımdan 
ortaya çıktı: geleneğin üyeleri kendi görüşlerini, I. Kritik’i yer yer yoğun ve kapsamlı biçimde 
benimseyerek yer yer de kısmi ya da toptan bir reddedişle tanımladılar ve meşrulaştırdılar. (Robert 
Hanna, Kant and Foundations of Analytic Philsophy, Clarendon Press, Oxford, 2001, s. 5.) 
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kurma suçlamasıyla karşı karşıya bırakır. Bu eleştiri sonuna kadar götürüldüğünde 

‘Kopeniskus Devrimi’nin geçerliği şüphe konusu yapılır. Çünkü bu devrim, kavram ile 

şeyler arasında bir eş yapılılık öngörür. Böylelikle nesnelerin özellikleri, kavramın 

özellikleri olarak varsayılır. 

(ii  Kant’a yönelik diğer bir eleştiri onun yargıları sınırlayıcı bir alanda; yani 

özne yüklem bağıntısı üzerinden yalnızca kategorik ve olumlu yargıları düşünerek 

ele aldığına ilişkindir. 

(iii) Yargıların yalnızca özne yüklem olarak ele alınmasının kısıtlayıcı olduğu 

öne sürülür. Bu nedenle bilimde ve matematikte karşılaşılan yeni olanakların ifade 

edilemez olması söz konusudur. 

(iv  Bir başka eleştiri, Kant’ın analitik yargıların bilgiyi genişletmemesine ilişkin 

görüşlerine yöneltilmiştir. 

(v) Sentetik a priori yargılar da görü içermelerinden dolayı sorunlu görülür. 

Çünkü görü, psikolojik bir öğe olarak ele alınır. Kant’ın sentetik a priori yargılar 

temelinde kurduğu matematiğin analitik yargılarla temellenebileceği düşünülür. 

(vi  Kant’ın önerdiği transendental zorunluluk yerine, ancak dilsel-mantıksal 

temelde bir zorunluluğun sağlanabilineceğine inanılır. 

Kant’ın yargı anlayışına ilk karşı çıkışı Bolzano yapmıştır. Bolzano yargı ve 

tümce ayrımı yapar. Ona göre, tümce [Satz] ile yargı [Urteil] özdeş değildir. Yargı, 

zihinsel bir edimdir. Tümce ise yargıda dile getirilen düşüncedir.12,13 Her yargıda bir 

tümce bulunur. Tümce, yargının içeriğini oluşturur. 14  Bolzano tümceleri 

temellendirmek yerine onların zaten var olduklarını öne sürer. Buna göre nesnel ya 

da kendinde tümceler adını verdiği entiteler yakalanma yoluyla insan bilgisine konu 

edilir. Böylelikle yargılar için nesnel bir zemin bulduğu inancındadır. Bu noktada 

Bolzano’nun tümceleri, doğruluk taşıyıcısı, soyut varlıklar olarak karşımıza çıkar. 

Bolzano, Kant’ın matematiği sentetik a priori yargılar yoluyla kurmasına da karşı 

çıkar ve yeni bir analitiklik tanım getirir. Buna göre analitiklik bir tümcede belli bir 

                                                                 
12

 Bernard Bolzano, Wissenschaftslehre, Leipzig, Felix Meiner, 1929. Bu esere yapılan göndermeleri, 
ilkin paragraf numarasını ardından sayfa numarası verilerek yapılacaktır 
13

 Bkz.: Bolzano, WL, §29 , s. 108. 
14

 Bkz.: Bolzano, WL, §291, s. 109-110. 
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bileşen yerine başka bileşenler konulduğunda doğruluk değerinin değişmemesi 

olarak ele alınır. Bunun yanı sıra Bolzano yargılarda görünün işlevi bakımından da 

Kant’a karşı çıkarak yeni bir a priorilik anlayışı geliştirir. Bu nokta Bolzano ile Kant 

arasında bir başka önemli ayrıma karşılık gelmektedir. Bolzano analitik olma ile a 

priorilik arasında doğrudan bir bağ kurmaz. Oysa Kant için her analitik yargı aynı 

zamanda a prioridir. Bolzano a priori tümceleri analitik tümcelerden farklı ele alır. 

Ona göre bir M tümcesinin türetildiği tümceler saf kavramsal tümceler ve bu 

tümcelerin de türetildiği başka tümceler dolaysız tümcelere götürülebiliyorsa, M 

tümcesi, saf, a priori ya da saf kavramlara dayanan bir tümcedir.15 Bu noktada 

Bolzano, daha sonra ayrıntılı bir biçimde ele alıcağımız üzere, Kant’ın ayrıştırmacı 

kavram anlayışına karşı çıkar ve mantıksal sonuç çıkarma yoluyla epistemolojik 

sorunlara mantıksal çözümler bulmaya çalışır. 

Kant’ın yargı anlayışına karşı çıkan ve bu yolla felsefeye yeni bir yön veren 

düşünür Frege olmuştur. Frege açısından, Kant’ın yargıyı temellendirişi, nasıl 

düşündüğümüzü açıklamaya karşılık gelir. Bu bakımdan Frege’ye göre Kant, 

psikolojizme bulaşmıştır. Bu çerçevede Frege, yargıyı psikolojik süreçlerden uzak 

tutmak için yargılar ile tümceler arasında ayrım yapar. Frege’ye göre yargı, soyut 

entiteler olan düşüncelerin yakalanmasıdır. Tümce ise yakalanan düşüncenin dile 

getirilerek öne sürülmesidir. Bolzano gibi Frege de yargıları temellendirmek yerine 

onların zeminini yakalama metaforuyla açıklar.  

Frege’nin yargı konusunda önemli bir başka değişikliği yargıların formunda 

yaptığı değişikliktir. Geleneksel olarak özne-yüklem bağıntısı yoluyla kurulan yargı 

Frege tarafından fonksiyon-argüman bağıntısına dönüştürülmüştür.  

Frege, aritmetiğin Kant’ın öngördüğü gibi sentetik a priori yargılardan 

oluşmadığını düşünür. Ona göre aritmetik analitik karakterdedir. Bu bağlamda 

burada görüye yer yoktur. Analitik yargılar, mantıksal tanımlar ve ilkeler yoluyla elde 

edilen doğruluklardır. Kant’ın aksine Frege, analitik yargılar yoluyla bilginin 

genişletilebileceğini düşünür.  

                                                                 
15

 Bkz.: Bolzano, WL, §3 6, s. 203. 
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Kısaca ifade etmek gerekirse Kant yeni bir yargı tanımı vererek devrim 

yapmıştır. Bu devrim yankısını Bolzano ve Frege’de bulur. Bolzano ve Frege yukarıda 

kısaca değindiğimiz, aşağıda ayrıntılarıyla ele alacağımız bakımlardan Kant’ı 

eleştirmişlerdir. Fakat bizce asıl sorun, Kant’ın bu yargılarla ilgili söylediklerinin bir 

adım sonrasında; tasarımda ortaya çıkar. ‘Tasarım’, aynı zamanda bu çalışmanın 

temel savına da kaynaklık eder. Çalışmamızın temel savı Kant, Bolzano ve Frege’nin 

tasarımla olan ilgisinin onların yargı ve a priorilik anlayışlarını belirlediği düşüncesidir. 

Yani Bolzano ve Frege’nin yargı anlayışlarını ve a prioriliğe ilişkin yaklaşımlarını 

biçimlendiren Kantçı tasarım anlayışına karşı çıkışlarıdır. Dolayısıyla, çalışmamızda 

yargıları ele alırken buna koşut tasarım ve içerdiği sorunları da ele alacağız. 

Tasarımın Kant’taki karşılığı ‘Vorstellung’ [İng. representation] sözcüğüdür.16 

Vorstellung, Bolzano ve Frege’de de kullanılır. Ne var ki Bolzano ve Frege’de 

‘Vorstellung’un İngilizceye ‘idea’ olarak çevrilmiş olması tasarımla ilgili felsefi 

sorunları gölgelemiştir.17 Oysa sorunun Kant’tan Bolzano’ya orada Frege’ye uzanan 

bir sürekliliği söz konusudur.  

Kant, her ne kadar yargıyı felsefesinin temelini koymuş ise de aslına bakılırsa 

sorun tasarımda düğümlenir. Çünkü Kant, yargıyı tasarımlar arasında kuruluna bir 

bağıntı olarak görmüştür. Bu bakımdan tasarım Kant’ta merkezi bir noktadadır. Öyle 

ki, Kant’ın tüm felsefesi a priori zorunlu ve zihinsel tasarımların olanağını ortaya 

koyan bir felsefedir. Dolayısıyla Kant’ın yargıya ve a prioriliğe ilişkin görüşlerine karşı 

çıkmak onun tasarım anlayışına yönelik eleştiriyi içerir. Tam da bu bakımdan 

Bolzano ve Frege tasarımla ilgilenmişlerdir.  

Bolzano’da da tasarımlar yargıların yapı taşlarıdır. Ancak Bolzano Kant’tan 

farklı olarak tasarımları öznel ve nesnel olmak üzere ikiye böler. Öznel tasarımlar, 

öznel yargıların kurucu öğeleri iken, kesin bilgi veren nesnel yargıların [eş deyişle 

                                                                 
16

 Vorstellung karşılığı olarak Türkçede tasarım demeyi uygun bulduk. Bir başka karşılık ‘temsil’ 
olabilirdi. Ne var ki, ‘tasarım’ sözcüğünün çok güçlü bir yönü özneye yaptığı vurgudur. Gerek Kant’ta 
gerekse Bolzano ve Frege’de tasarımın öznede kuruluyor olması bu kullanımı haklı çıkarıyor.  
17

 Kant ise İngilizce karşılığı ‘idea’ Almancası ‘idee’ olan sözcüğü felsefesinde özel bir anlamda kullanır. 
İdeler hiçbir görüsü olmayan, aklın sınır koyucu kavramlarıdır. 
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kendinde yargılar] kurucu öğeleri nesnel tasarımlardır. Nesnel tasarımlar özneden 

bağımsız bir temele taşınır.  

Frege ise öznel ya da nesnel tasarım düşüncesine bütünüyle karşıdır. 

Tasarımları bir kenara bırakarak onlar yerine ne öznede ne fiziksel gerçeklikte yer 

alan düşünceleri koyar.  

Dolayısıyla yargıyı tek başına ele almak, yani tasarımı dikkate almaksızın ortaya 

koymak söz konusu değildir. Öyleyse yargıların Kant’taki transendental temelinden, 

Bolzano ve Frege’deki ‘aşkın’ temellere taşınmasını tartışmak, ‘tasarım’ı ele almayı 

gerektirir. Bu bakımdan bizde çalışmamızda üç filozofun tasarım konusundaki 

görüşlerini analitik ve karşılaştırmalı olarak ortaya koyarak yargı ve a priorilik 

konusunu inceleyeceğiz. 

Tezimizde ortaya çıkacak sonuçlar, çok geniş bir malzeme yığınının mümkün 

olduğunca dikkatli ve çözümleyici bir biçimde ele alınmasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu 

bakımdan Kant ve Frege’nin eserleri öncelikle Almanca üzerinden değerlendirilmiş, 

İngilizce ve Türkçe çeviriler göz önünde tutularak, bu değerlendirmeler 

desteklenmiştir. Bolzano’nun temel eseri olan Wissensschaftslefhre’nin ise İngilizce 

ve Türkçede tam bir çevirisi henüz bulunmamaktadır. Bu nedenle Bolzano genellikle 

Almanca üzerinden konu edilmiştir.  
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1. KANT ÖNCESİNDE YARGILAR ve A PRİORİLİK 

 

Kant’tan önceki felsefede, “a priorilik” tartışmasına yönelik doğrudan ya da 

dolaylı görüşlere Aristoteles, Descartes, Locke, Leibniz ve Hume’da rastlamak 

mümkündür. Bu filozoflar Kant’tan sonra ‘a priori’ teriminin değişik kullanımlarına 

temel hazırlar. Kuşkusuz felsefe tarihinde bu filozoflar dışında da ‘a priori’ terimini 

kullanan filozoflar olmuştur. Sözgelimi Platon,  a prioriliği anımsatacak bir kavram 

olarak proaisthēsis kullanmıştır. Sözgelimi Platon,  a prioriliği anımsatacak bir 

kavram olarak proeidani1  kullanmıştır.  Ancak adı geçen filozoflar yargılar ile a 

prioriliği önceleyen yaklaşımları birbirleriyle bağıntılı olarak incelemişlerdir. Bu 

bakımdan bu filozofların, Kant’tan sonra önemli bir felsefi sorun olarak ortaya çıkan 

a priorilikle ilgileri ayrı bir önem taşır. Çünkü ileride yeri geldikçe ele alınacağı gibi bu 

filozofların konuya ilişkin görüşleri, a prioriliğin felsefi bir sorun olarak ortaya 

çıkmasını sağlayan altyapıyı hazırlar.  

 

1.1. Aristoteles’ te Yargı ve A priorilik 

 

Aristoteles, Latince kökenli olan ‘a priori’ terimini kullanmamıştır ancak ‘a 

priori’nin kelime anlamı olan “önce olma” (proteron  üzerinde durmuş ve “önce”nin 

mümkün kullanımlarını saptayarak, bunları sınıflandırmıştır.  

Aristoteles’in “önce” ve “sonra” (proteron/husteron  ile ilgili görüşlerinin 

bazıları Metafizik V. Kitap 1018b-1019a’da yer alır. Burada Aristoteles “önce”nin şu 

kullanımlarını belirler: 

(i) ontolojik ve epistemelojik bakımdan şeylerin doğasında öncelik 

(ii) zamanda, harekette, potansiyellikte ve sıra bakımından öncelik. 

                                                                 
1
 Platon, Gorgias 459e’de  hakikati önceden bilmek anlamında kullanmıştır. 
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Aristoteles, bilgide önce olanı, algıda önce olana göre, mutlak önce kabul eder. 

Tanımda önce olan şeyler, algıda önce olan şeylerden farklıdır. Tanımda önce olan 

tümeller, algıda önce olanlar ise tikellerdir.2  

Aristoteles, Kategoriler 14a26-b23’de de “önce” yi ele alır ve bir şeyin bir başka 

şeyden önce olmasının dört anlamı olduğunu belirtir: Bunlardan ilk ikisi zaman ve 

sıralama bakımından önceliktir. Üçüncüsü bilimlerde kullanılan sıraya göre 

önceliktir. Buna göre kanıtlamalı bilimlerde, sıralamada önce olanlar ve sonra 

gelenler bulunur. Sözgelişi geometride öğeler, önermelerden önce bulunur. 

Dördüncü öncelik açıklaması ise gündelik dilin kullanımında ortaya çıkan önceliği 

açıklamaya yöneliktir. Sözgelişi birinin, saygın olması anlamında “önde gelen” olması 

bu tarz bir kullanımdır.3 

Görüldüğü üzere Aristoteles bütün olanaklı “önce” kullanımları sınıflandırmaya 

çabalamıştır. “Önce”nin yukarıda anılan kullanımlarının yanı sıra, Aristoteles, II. 

Analitikler 71a-73a arasında, bilgide önceliği ele alarak, “a priori bilgi”ye yakın 

sayılabilecek “ön bilgi”yi inceler. Aristoteles açısından, bilmede amaç, bilineni kesin 

olarak bilmektir. Kesin bilme kanıtlama yoluyla bilmektir. Kanıtlama, kıyas 

aracılığıyla, doğru olduğu bilinen öncüllerden gidimli tarzda sonuç çıkarmayla 

gerçekleştir. Bu nedenle kanıtlamalı bilgi, ön bilgi gerektirir. Bir kıyastaki “ön bilgi”, 

öncüllerdir. Söz konusu bu öncüller için Aristoteles’in verdiği örnekler şunlardır: Bir 

önermenin doğrulanması veya yanlışlanmasından birisinin doğru olması gerekliliği 

[üçüncü halin olanaksızlığı]. Mantıksal bilgiler ya da bir üçgen teriminin ne anlama 

geldiği [iç açılarının toplamının iki dik açının toplamına eşit] olması vb. geometrik 

bilgiler.4 

Aristoteles, kanıtlamalı bilgide öncüllerin “ilksel” ve “temel doğrulara” uygun 

olmak zorunda olduğunu bildirir. Öyleyse “ön bilgi”, “temel doğrular”la bağıntı 

içindedir. Her türlü kanıtlamanın temelinde yer alan “temel doğru”ları Aristoteles, 

dolaysız öncüller olarak görür. Dolaysız öncül, öncesi olmayan önermedir. 

                                                                 
2
 Aristotle, Metaphysics, Vol I & II, Trans. by. H. Tredennick, Cambridge, Harward University Press, 

1961, V. Kitap, 1018
b
-1019

a
. 

3
 Aristoteles, Kategoriler, Çev. Saffet Babür, Ankara, İmge Kitabevi, 1996, 14

a
26-

b
23. 

4
 Aristoeles, İkinci Çözümlemeler, Çev. Ali Houshiary, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 71

a
-73

a
. 
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Aristoteles, II. Analitikler kitabında 99b15 sonrasında, ilksel öncülleri bilmeden, 

kanıtlamaya dayanan bilimsel bilginin (epistêmê  elde edilemeyeceğinin altını çizer.5 

Aristoteles’e göre dolaysız önermeler ne doğuştan kazanılır ne de sonradan 

öğrenilir; onların bilgisini veren “sezgi”dir (nous) çünkü sezgiyle elde edilenden 

başka hiçbir bilgi, bilimsel bilgi kadar kesin değildir. İlk öncüller, kanıtlananlardan 

daha iyi bilinir. Bundan dolayı ilk öncüllerin bilimsel bilgisi olamayacağı için ilk 

öncüller sezgiyle kavranır.6 

 

1.2. Descartes’ta Yargı ve A priorilik 

 

Descartes felsefesinde, başlıca bir sorun olarak geçmemesine rağmen, terim 

olarak ‘a priori’yi kullanılmıştır. Bununla birlikte Descartes felsefesinde ‘a priori’yle 

yakın ilgi içinde olan ‘doğuştan idealar’ [İnnate idealar] bulunur. Doğuştan idealar, a 

priorilik tartışmaları açısından, Descartes’ın ‘a priori’ terimini kullanmış olmasından 

daha çok önem taşır. Bu önem ‘a priori’ teriminin Descartes felsefesinde özel bir 

kullanımı olmamasıyla ilgili olduğu kadar, doğuştan ideaların Descartesçı 

felsefesinde karşılık geldiği yerle de ilgilidir. Bu bakımdan Descartes’ın felsefi 

sisteminde innate ideaların ortaya çıktığı bağlamı aydınlatmak, onları anlamak 

açısından yararlı olacaktır. 

A priori bilginin en temel özelliği, deneyim ve gözlemden bağımsız olmadır. 

Descartes felsefesinde, doğuştan idealar, deneyimden kazanılmamak bakımından a 

priori bilgiye benzerdir; ancak doğuştan ideaların bütünüyle a priori bilgilere 

benzediği ileri sürülemez. 

Descartes, Mersenne’a yazdığı bir mektupta7, ‘idea’ sözcüğünden düşüncede 

olabilecek her şeyi anladığını belirtir ve ideaları üçe ayırır. Bazı idealar, ‘güneş’ 

                                                                 
5
 Aristoeles, İkinci Çözümlemeler, 99

b
15 vd. 

6
 Aristoteles’e göre düşünme yetisi, aklın (nous), düşünen (dianoeitai  ve yargılar oluşturan 

(hüpolambanei  bölümüdür.
 
(Bkz.: Aristotle, On The Soul-Parva Naturalia-On Breath, Trans. by W. S. 

Hett, Cambridge, Harvard University Press, 1957, 429
a
23.) 

7
 René Descartes, The Philosophical Writings of Descartes Vol. III, Trans. By John Cottingham, 

Robert Stoothoff, Dugald Murdoch, Anthony Kenny, Avon, Cambridge, Cambridge Universtiy Press, 
1991, s. 183. 
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ideasında olduğu gibi dışarıdan gelir [adventitious ideas], bazıları, güneşle ilgili 

astronomların akıl yürütmesinde olduğu gibi inşa edilir, bazıları ise doğuştandır. Bu 

bölümleme, Descartes’ın III. Meditasyon’da yaptığı idealara ilişkin ayrıma koşuttur. 

Descartes orada da ideaları, innate [doğuştan], adventitious [dışarıdan gelen] ve 

hayal gücünün ürünü olmak üzere üçe ayırır.8 Demek ki Descartes, insan zihninde, 

deneyimden ve gözlemden kazanılmayan, doğuştan elde edilen doğuştan ideaları, 

bilginin üç kaynağından biri olarak görmektedir. 

Descartes’a göre, doğuştan ideaları sağlayan “doğal ışık”tır. “Doğal ışık” 

deneyimden türemeyen, zihnin bizzat kendinde bulduğu bir kaynaktır. Aynı 

zamanda bu kaynak, doğruluğun9 doğasını açığa çıkarmaya sağlayan yetidir. Öyle ki 

Descartes: “Doğal ışık dışında hiçbir [doğruluğun doğası için] ölçütüm yok.”10 diyerek 

doğal ışığın sağladıklarını tartışmasız doğrular olarak kabul eder. Bu “doğal ışık” ya 

da zihinsel bakış tüm insanlarda bulunur bu yüzden “sağduyu eşit olarak 

paylaştırılmıştır.”11 12 

“Doğal ışık” bir doğruyu verdiğinde, örneğin düşünüş olgusundan var olduğum 

sonucuna ulaştığımdaki gibi, artık kuşkuya yer kalmaz. Bu temel, Descartes’ın tüm 

felsefi sisteminin çekirdeğini oluşturur: Descartes’a göre felsefe ağacının kökü 

metafiziktir.13 Metafizik, bilimlere temel sağlayacak ilk ilkeleri içerir. Descartes, ilk 

ilkeleri deneyime başvurmaksızın araştırarak keşfetmek çabasındadır. Bu ise, zihnin, 

duyulardan bağımsız saf kullanımıyla sağlanır. 14  “Düşünüyorum” zihnin en saf 

                                                                 
8
 René Descartes, “Meditations on First Philosophy”, The Philosophical Writings of Descartes, vol. II, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1984, s. 26.  
9
 Descartes, Herbert’in “On Truth” adlı eserini değerlendirirken şunları dile getirir: “Yazar doğruluğun 
ne olduğunu sorgulamakta, kendi adıma ben hiçbir zaman doğruluk hakkında kuşkulanmadım; çünkü 
bana göre doğruluk transendental olarak [transcendentally] öylesine açıktır ki birinin ondan habersiz 
olması olanaklı değildir.” (Descartes, The Philosophical Writings of Descartes vol. III, s. 139.) 
10

 Descartes, The Philosophical Writings of Descartes vol. III, s. 139. 
11

 René Descartes, Metot Üzerine Konuşma, Çev. Mehmet Karasan, İstanbul, MEB, 1986. s.3. 
12

 Ancak herkes taşıdığı bu “doğal ışığı” yeterince kullanamadığından kavrayış farklılıkları ortaya 
çıkmıştır. Yalnızca açık ve seçik olarak bu doğruları kavrayanlar diğer sonuçlara ulaşabilir. 
13

 René Descartes, Felsefenin İlkeleri, Çev. Mehmet Karasan, İstanbul, M.E.B., 1967, s. 5-6. 
14

 Descartes, metafiziğin saf ilkelerini bulabilmek için tüm eski inanışlar ve kabulleri aldatıcı olma 
olasılıklarına karşı askıya alarak derin bir kuşkuya geçer. Descartes, yöntemli kuşkusu uyarınca doğru 
olduğuna ancak apaçık, açık ve seçik karar verilebilecek bir temel arayışına girişir. Böylesi bir temel 
bulunduktan sonra basamakla merdiven çıkar gibi başka doğrulara ulaşılır. Bu yolda, Descartes, 
bilginin mümkün kaynaklarını ele alarak, duyulama ve hayal gücü ortadan kalksa bile, düşünmenin 
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kullanımıdır ve her türlü bilginin başlangıç noktasıdır. Buradan öbür bilgilere sezgi ile 

ulaşılır. Sezgi, duyuların ve hayal gücünün aldatıcılığına karşın, “aklın ışığında ortaya 

çıkan” saf ve dikkatli zihnin kavrayışıdır
15. Herkes sezgiyle, var olduğunu, düşündüğünü 

ya da üçgenin üç kenarı olması vb. doğrulukları kavrayabilir.  

Descartes, kesin bilgiye ulaşmak için sezgi ve tümdengelimi kullanır, bu 

işlemler başka bir temellendirme gerektirmeyecek kadar basit ve kurucudur. “Aklın 

saf, doğal ışığı” bu süreçte yönlendiricidir. 16  

Yukarıda görüldüğü üzere Descartes’ta doğuştan ideaları veren yeti “doğal 

ışık”tır. Zihin, kendi üzerine düşünerek doğuştan idealara ulaşır. Ancak doğuştan 

idealar, zihinde, kendilerini hemen sunan biçimde değil araştırılarak açığa çıkacak 

biçimde örtük olarak bulunurlar. Descartes’ın doğuştan İlk idea olarak saydığı 

“Tanrı”ya ulaşmasını şöyle anlatabiliriz: Descartes, “Tanrı” kavramı üzerine 

düşündüğünde, sınırlı ve eksikli bir varlık olan kendisinde böylesi yetkin bir kavramın 

olabilmesinin, ancak Tanrı’nın bu kavramı zihnine ekmiş olabilmesiyle mümkün 

olduğunu belirtir.  

Kendisi de bir doğuştan idea olan Tanrı’nın işlevi doğuştan idealar açısından 

önemlidir. Çünkü Descartes’a göre, Tanrı, maddi dünyayı ve çeşitli ruhları 

kendilerine uygun düşen özlerle birlikte yaratır. İnsan zihnine bu özlerin doğuştan 

bilgisini eker. Tanrı bu özleri yaratırken herhangi bir örneği göz önünde tutmaz. 

Yalnızca, belli bir bağıntının olmasını sağlar. Örneğin, üçgenin iç açılarının toplamının 

iki dik açıya eşit olması böyledir. Özlerin bilgisinin değişmesi olası değildir çünkü 

Descartes’a göre bu “ebedi doğrular” Tanrı’nın değişmezliğinin güvencesi altındadır. 

Descartes, doğuştan ideaların diğer örnekleri olarak ruh, cisim, üçgen ve tüm doğru, 

değişmez [immutable], ebedi [eternal] özleri gösterir. Bu ideaların en temel özelliği, 

zihinsel sezgi yoluyla bilgiyi temellendiriyor olmalarıdır.  

                                                                                                                                                                                      
kendisinin var olacağını ileri sürerek, düşünen bir şey olduğu konusunda emin olduğunu bildirir. 
Duyular aldatıcı, yaşanılan tüm gerçeklik bir rüya olsa bile “düşünüyorum öyleyse varım” ifadesini ilk 
doğru bilgi olarak varsayar. (Bkz.: Descartes, Felsefenin İlkeleri, s. 27-28.) 
15

 Bkz.: René Descartes, “Rules for the Guidance of Our Native Powers”, Philosophical Writings, 
Selected and Translated by Norman Kemp Smith, , New York, The Modern Library, 1958, s. 10.  
16

 Bkz.: Stephen Gaukroger, An Essay On Descartes’s Conception of Inference, Oxford, Clarendon 
Press, 1989, s. 48. 
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Deneyimden kazanılmaması ve kesinlik taşımaları bakımından a priori 

kavramlara benzer olan doğuştan ideaların Tanrı’yla ilişkisi, a prioriliğin çağdaş 

kullanımlarıyla, doğuştan idealar arasında önemli bir ayrımdır. Doğuştan ideaların 

güvencesi Tanrı olurken, çağdaş yorumlarda a priorilik, ileride genişçe ele alınacağı 

gibi bilme yetileri ya da dil aracılığıyla temellendirilmeye çalışılır.  

Yukarıda dikkat çekildiği üzere Descartes, ‘a priori’ terimini metinlerinde yer 

yer kullanmıştır; ancak bu kullanımlar sürekliliği olan belirgin bir felsefi sorun 

çerçevesinde olmamıştır. Dahası ‘a priori’ terimini Descartes’ın metinlerinden 

kaldırılacak olsa, felsefi temellendirmede onarılmaz bir boşluk doğmaz. Descartes, 

genellikle ‘a priori’yi nedenleri soruşturmak, bilmek anlamında kullanır.  

Sözgelişi aşağıdaki örnekte Descartes, hareket yasalarını Tanrı’yla ilişkilendirir. 

Tanrı değişmez olduğundan dünyaya koyduğu hareket miktarını korur. Doğayı 

açıklayan kurallar ya da “doğa yasaları” Tanrı’nın insan ruhuna ya da zihnine ektiği 

doğrulardır.  

 

“Bu tür doğruların bilgisi ruhumuz için öylesine doğaldır ki, bunlar seçik olarak 
anlaşıldıklarında ne yanıltıcı ne de kuşkuludur; eğer Tanrı çok sayıda dünya 
yaratmış olsaydı, bu doğruların bilgisi her birinde geçerli olurdu. Bu doğruların 
sonuçlarını ve kurallarını yeterince kavrayan biri, etkileri nedenleriyle 
tanımasını bilecek; skolastik terimlerle meramımı anlatacak olursam, bu yeni 

dünyada yaratılacak her şeyin a priori kanıtlarını edinecektir.”17 
  

Burada dikkat çekici nokta ‘a priori’ teriminin, alıntıyı aktaran Gary Hatfield’in 

de işaret ettiği gibi, etkilerden nedenlere doğru akıl yürütmede kullanılmasıdır. 

Benzer kullanımlar aşağıdaki alıntılarda da bulunur: 

 

“Tersine 5. meditasyondaki diğer kanıt a priori ilerler ve herhangi bir etkiden 
doğmaz.”18 

 

                                                                 
17

 Aktaran Gary Hatfield, “Descartes and the Meditations”, London, Routledge, 2003, s. 20. 
18

 Descartes, The Philosophical Writings of Descartes vol. III, s. 337. 
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“Bu durum, her ne kadar ruh bölünmez ve ölümsüz olsa da, insanın bileşik bir 
varlık olması olgusunda a priori gösterilebilir. Sonuçlardan ise a posteriori 
olarak kolayca gösterilebilir.”19 

 

Bir sonraki alıntıda Descartes yıldızlar hakkında konuşmaktadır. Her sabit 

yıldızın yerinin nedenini araştırır.  

 

“Her ne kadar [yıldızlar] gökyüzünün çeşitli bölgelerine düzensizce dağıtılmış 
görünseler de, kendi aralarında düzenli ve belirlenmiş doğal bir düzenleri 
olduğuna hiç kuşku yoktur. Bu düzenin keşfi, cisimsel şeylerin en yüksek ve en 
yetkin biliminin anahtarı ve temelidir. Bu bilime egemen olsaydık, dünyevi 
cisimlerin özlerini ve çeşitli formlarını a priori keşfedebilirdik oysa onsuz 
kendimizi, etkilerinden yola çıkarak a posteriori tahmin etmekle teselli 

ediyoruz.” 20 
 

Bu alıntılarda da Descartes ‘a priori’yi sonuçlardan önce, nedenleri bilmek 

anlamında kullanmıştır. 

Yargı konusunda Descartes’ın görüşlerine baktığımızsa Descartes kesinliğine 

inandığı yargıların doğuştan geldiğini düşünür. Sözgelimi “eşit sayılara eşit sayılar 

eklenince toplamları eşit olur” ya da “bir üçgenin iç açıları, iki dik açıya eşittir”21 

doğuştan kazanılan yargılardır. Bu bakımdan herkes potansiyel olarak böylesi 

doğruluklara ulaşabilir. Çünkü bu tür doğrulukların kaynağı herkeste bulunan ‘doğal 

ışık’tır. 

 

1.3. Locke’ta Yargı ve A priorilik 

 

Locke, epistemoloji konusunda başlıca eseri kabul edilen “İnsanın Anlama 

Yetisi Üzerine Bir Deneme”de ‘a priori’ terimini kullanmamıştır. Ancak Locke’un bu 

yapıtında “önemsiz tümceler” [trifling propositions] ve “karmaşık ideaların analizi” 

başlıkları altında ele aldığı görüşleri, daha sonra a priorilik tartışmaları içinde yer alır. 

                                                                 
19

 Descartes, The Philosophical Writings of Descartes vol. III, s. 189. 
20

 Descartes, The Philosophical Writings of Descartes vol. III, s. 38. 
21

 René Descartes, “Principles of Philosophy“, Philsosophical Writings, Ed. by Elizabeth Anscombe 
and Peter Thomas Geach, NJ, A Pearson Company, 1971, s. 184. 
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Bu bakımdan Locke’un sözkonusu görüşleri dolaylı olarak a priorilikle ilgidir. Bu ilgiyi 

sağlayan öğe ise analitikliktir. Locke’tan sonraki dönemde analitiklik, a priori bilgiyi 

veren kaynaklardan biri olarak değerlendirilir. Buna göre, karmaşık bir kavram analiz 

edildiğinde, ulaşılan daha basit kavramlarla, karmaşık kavram arasında kurulan 

bağıntı analitik bir bağıntıdır. Bu bağıntı a priori ve zorunlu kabul edilir. Bu nedenle 

Locke’un söz konusu görüşlerini değerlendirmek a priorilik düşüncesinin gelişimini 

anlamak açısından yararlı olacaktır.  

Locke, doğrudan felsefi bir sorun olarak analitikliği tartışmamaktadır; fakat 

önermeler hakkında yaptığı bölümleme örtük olarak bu konuyu içerir. Locke, 

önermeleri, önemsiz ve bilgi veren olarak ikiye ayırır.22 Önemsiz önermeler analitik 

önermelerin, bilgi veren önermeler ise sentetik önermelerin öncülleri olarak 

görülebilir.  

Önemsiz önermeler, genel geçer ve kesin doğru oldukları halde bilgimizi 

arttırmazlar. Bu önermeler iki çeşittir. İlk önemsiz önerme türü, özdeş önermelerdir. 

Locke’a göre bu tür önermeler gerçekte herhangi bir konu hakkında açıklama 

içermez; çünkü bu önermelerde önceden bilinen dışında yeni bir şey dile getirilmez. 

Bu önermeler yoluyla, önermede zaten içerilen bir terim onaylanır bundan dolayı bu 

önermeler yoluyla yeni bilgi verilmez. Sözgelişi “bir şey neyse odur” gibi bir önerme 

bu tür önemsiz önermeye örnektir. Böylesi önermeler bilgi vermek bakımından çok 

ender iş görür. Dahası Locke, bu tür önermelerde yapılanı sözcüklerle oynamak 

olarak değerlendirir.23 Özdeş bir önerme olan “ruh, ruhtur”, milyon kez kullanılsa 

bile ruhun anlamını bilmeyen biri açısından hiçbir bilgi vermez. Dolayısıyla özdeş 

önermeler eldeki bilgiyi yinelemekten başka bir işe yaramazlar. Ancak bu tür 

önermelerin sarsılmaz bir zorunluluk ve genel geçerlilik taşıması yararsız 

görünmektedir.  

İkinci önemsiz önerme türü ise, karmaşık bir ideanın bir parçası, aynı ideanın 

bütününe yüklem olarak verildiğinde ortaya çıkar. Böylece tanımlanan sözcük, 

tanımın bir parçasına yüklenir. Bu durum, kapsayıcı bir terime daha az kapsayıcı bir 
                                                                 
22

 Bkz.: John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, New York, Handım House Inc, 1939, 
“Trifling Propositions”, IV. Kitap, 8. Bölüm. 
23

 Bkz.: Locke, a.g.e., Kitap III. Bölüm. 
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terim yüklem olarak verildiğinde görülür. Sözgelişi “Kurşun bir metaldir” 

önermesinde, kapsayıcı terim olan “metal” daha az kapsayıcı terim olan “kurşun”a 

yüklenir. Dolayısıyla “kurşun”u bilen birine bu önerme hiçbir yeni bilgi sağlamaz. Bu 

önerme tarzı sonraları analitik yargılarının temelinde yer alan yüklemin öznede 

içerilmesiyle ilgisi bakımından dikkat çekicidir. Locke’a göre, herhangi karmaşık bir 

idea, ondan daha basit olan başka bir ideaya yüklendiğinde önemsiz önerme elde 

edilir.  

 

1.4. Leibniz’te Yargı ve A priorilik 

 

Leibniz, yapıtlarında ‘a priori’ terimini doğrudan ve dolaylı olarak kullanmıştır. 

Mantık ve önerme türleri üzerinde yaptığı çalışmalarda ‘a priori’ doğrudan yer alır. 

Bunun yanı sıra Leibniz’in, önermeyi oluşturan öğelerin analizine yönelik 

çalışmalarından ulaştığı sonuçlar da dolaylı olarak a priorilik tartışmalarıyla ilgi içinde 

düşünebiliriz.  

 ‘A priori’ teriminin doğrudan geçtiği bölümler olan mantık ve önerme türleri 

üzerine çalışmalar Leibniz felsefesinin merkezinde yer alır.24,25 Buralarda ‘a priori’ 

terimi, “zorunluluk” ve “analitik” terimleriyle yakın ilgi içinde kullanılmıştır.  

Leibniz, önermeleri epistemik bakımdan akıl doğruları ve olgu doğruları olarak 

ikiye ayırır. 26 Akıl doğruları, deney ve gözlemden bağımsız olarak bilinen, çelişmezlik 

                                                                 
24

 Couturat ve Russell, Leibniz’te metafiziğin bile mantıktan türetildiğini ileri sürer. Bkz.: Anton 
Dumitriu, History of Logic, Band 3,Bucharest, Abacus Press, 1977, s. 139. 
25

 Russell’a göre Leibniz felsefesinin beş temel öncülü vardır: 
1.Her önermenin bir öznesi ve bir yüklemi vardır.  
2. Bir öznenin çeşitli zamanlarda nitelikler olan yüklemleri var olabilir (Böyle bir özne 
töz olarak adlandırılır  
3. Tekil bir zamanda varoluş bildirmeyen doğru önermeler, zorunlu ve analitiktir; ancak 
varoluş tekil bir zamana ilişkin olursa olumsal ve sentetik olur. Olumsal önermeler son 
nedenlere dayanır. 
4. Ben (ego  bir tözdür.  
5. Algı dış dünyanın bilgisini verir örneğin kendim ve durumlarımdan ayrı varolanların. 
(Bertrand Russell, Philosohy Of Leibniz, London, Routledge, 1997, s. 4.) 

26
 Bkz.:Leibniz, New Essays Concerning Human Understanding, Bk IV, Ch. 9. 
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ilkesine [özdeşlik ilkesi] 27  dayanan önermelerdir. İlk akıl doğrusu, diğer akıl 

doğrularının temellendirilmesini sağlayan “çelişmezlik ilkesidir”. 28  

Olgu doğruları ise a posteriori bilinen doğrulardır. Bununla birlikte bu tarz 

doğruların arkasında a priori bir ilke bulunur. Bu ilke “yeter neden ilkesi”dir. “Yeter 

neden ilkesi”ne göre her doğru önermenin -önerme deneyimden elde edilse bile- bir 

nedeni olmak zorundadır; çünkü nedensiz hiçbir şey var olamaz. Bundan dolayı her 

doğru önermenin a priori bir kanıtı bulunur. 29  

Elde edilişleri bakımından olumsal olan olgu doğruları, zorunlu doğrular 

değildir; çünkü her bir olgu doğrusunun başka türlü olabileceği düşünülebilir, bu 

durum ise bir çelişki yaratmaz. Fakat her durumda, doğrunun bir nedene dayanması 

gerekliliği a priori bilinir. İşte bu yüzden Leibniz’e göre olumsal önermenin 

doğruluğunun da a priori bir kanıtı bulunur. 30 

Leibniz felsefesinde gerçekliği a posteriori olarak bilmek, dünyada aktüel 

olarak neyin olduğunu bilmektir; gerçekliği a priori olarak bilmek ise belirli bir şeyin 

nedenini ortaya çıkarmaktır. Leibniz’e göre “...varlığımızın ve düşüncelerimizin 

doğrudan farkındalığı ilk a posteriori doğruları ya da olgu doğrularını sağlar, yani ilk 

deneyimleri; özdeş önermeler ise ilk a priori doğruları ya da aklın doğrularını verir, yani ilk 

aydınlanmaları.“31 

Leibniz açısından, akıl doğruları zorunludur ve çelişiklerinin düşünülmesi 

olanaksızdır. Olgu doğruları ise yukarıda değindiğimiz gibi olumsaldır ve çelişikleri 

olanaklıdır. Zorunlu ve ebedi doğrular, insana, aklını kullanma ve bilim yapma 

olanağı sağlar.32 Matematikte çelişkili bir önermenin kullanılması olanaklı değildir. 

Bu nedenle aritmetik ve geometrinin tüm ilkeleri çelişmezlik ilkesi yoluyla 

kanıtlanabilir, burada “yeter neden” ilkesi kullanılmaz. Matematikten doğa 

                                                                 
27

 Leibniz, çelişmezlik ilkesinin, özdeşlik ilkesi ile aynı kabul eder. Bkz: Leibniz, Die philosophischen 
Schriften, Band IV, s. 357. 
28

 Leibniz, Die philosophischen Schriften, Band IV, herausgegeben von C. J. Gerhardt, Berlin, George 
Olms Verlag, 1978, s. 244. 
29

 Leibniz, Die philosophischen Schriften, Band VII. s. 247. 
30

 Leibniz, Die philosophischen Schriften, Band IV, s. 248. 
31

 Leibniz, New Essays Concerning Human Understanding, Bk III, Ch. 3, 434 Cambridge, Cambridge 
University Press, 1996, s. 367. 
32

 Leibniz, Monadology, London, Routledge, 2000, s. 29. 
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felsefesine geçiş ise “yeter neden ilkesi” yoluyla gerçekleşir; çünkü fizikte ve 

mekanikte bu ilke ile iş görülür. 

‘A priori’nin dolaylı olarak ele alındığı yerlere gelince, buralar, önermeyi 

oluşturan öğelere ilişkin akıl yürütmelerinin bulunduğu yerlerdir. Bu bölümlerde ‘a 

priori’ terimi doğrudan kullanılmamıştır, fakat Leibniz’in ulaştığı sonuçlar, genellikle 

a priorilik tartışmaları kapsamında değerlendirebiliriz.  

Önermeleri özne-yüklem formuna indirgeyen Leibniz, ikisi arasındaki 

bağıntılardan bazı sonuçlara ulaşır. Buna göre, tıpkı bir töze çeşitli ilineklerin 

yüklenmesi ve bu tözün başka bir töze ilinek olmaması gibi, bir önermenin öznesine 

çok sayıda yüklem yüklenebilir. Fakat bu özne, yüklem olarak kullanılamazsa, 

bireysel bir töz olarak kabul edilebilir. Bu sonuca dayanarak Leibniz, olumsal ya da 

zorunlu, geçmiş ya da gelecek kipte her çeşit yüklemin, öznede potansiyel olarak 

içerilebileceğini ileri sürer. 33  Böylece her doğru önerme aslında analitiktir, 

dolayısıyla zorunludur ve a priori doğrudur. Fakat Tanrı, özne-yüklem arasında 

sonsuz sayıdaki potansiyelliklerden yalnızca sınırlı sayıdakilerin aktüel olarak öznede 

bulunmasını sağlar.  

Leibniz bir önermedeki yüklemin öznede içerilip içerilmediğini anlamak için 

analiz yöntemini kullanır. Akıl doğruları (zorunlu doğrular  analiz yoluyla 

ayrıştırıldığında “basit idealara” ve “ilk doğrulara” ulaşılır.34 İlk ilkeler (doğrular  

ancak sezgi yoluyla bilinir ve onların kanıtı a priori bulunur.35 Leibniz, aklın ilk 

doğrularının, özdeşlikler olduğunu belirtir. İlk ilkeler, özdeşlikler ya da tanımlar 

yoluyla doğru kabul edilen aksiyomlardır.36 Bu çeşit doğrulara örnek olarak Leibniz, 

“birşey neyse odur”, “A, A’dır”, “Kare, 4 kenarlıdır” türünde önermeleri verir.37 Bu 

doğrular kanıtlanamaz, kanıta da gereksinimleri yoktur; çünkü doğrulukları sezgiyle 

                                                                 
33

 Burada Leibniz’e yöneltielebilecek haklı bir soru, bütün yüklemler her tözde içeriliyorsa, bu tözleri 
birbirlerinden ayırt edenin ne olduğudur. Bu soruya Leibniz’in yanıtı ise her tözün dünyayı kendi 
bakımından algıladığı şeklinde olacaktır. 
34

 Gottfried Wilhelm Leibniz, Monadology, London, Routledge, 2000, 33. 
35

 Leibniz, Die philosophischen Schriften, Band VII, s. 243. 
36

 Leibniz, Die philosophischen Schriften, Band V, s. 92 
37

 Leibniz, Die philosophischen Schriften, Band V, s. 343 
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bilinirler. Analitik önermelerin bir kolu olan özdeşlikler de, Leibniz’in ardından a 

priori bilgilerin en önemli kaynaklarından biri olarak görülür.  

Leibniz analiz yöntemini bir önermenin doğru ya da yanlış olması saptamak 

için de kullanır. Burada doğruluğu veren ölçüt yüklemin öznede içerilmesidir. “Bu 

nedenle her zaman yüklem ya da ardıl olan, öznenin ya da öncelin içindedir ve 

hakikatin doğası bizzat bu öznede bulunur”.38 Bu kullanıma göre, zorunlu ve kesin 

doğru olan bir “a priori akıl doğrusu”nun, doğru olma gerekçesi, önermenin 

yükleminin öznede anlam bakımdan içeriliyor olmasıdır. ‘a priori’ye ilişkin bu 

kullanım Leibniz’in ardından yoğun tartışmaların merkezinde yer almıştır.  

 ‘A priori’ terimi Leibniz’in eserlerinden çıkarıldığında önemli bir anlam boşluğu 

doğar. Bu durum, onun felsefesinde ‘a priori’ terimine önemli bir yer vermekle 

kalmadığını özel bir anlam verdiğinin de bir göstergesidir.  

A priorilik ilk kez Leibniz felsefesinde açık olarak, “deneyimden ve gözlemden 

bağımsız, akıl yolu ile bilinen bilgi” anlamında kullanılmıştır. Aynı zamanda bu 

kavram, Leibniz’in felsefi sisteminin oluşmasında önemli bir görev üstlenmiş 

durumdadır. 

 

1.5. Hume’da Yargı ve A priorilik 

 

Hume felsefesinde ‘a priori’ terimi hem doğrudan hem de dolaylı olarak ele 

alınır. A prioriliğin doğrudan konu edildiği yerler akıl yürütmelerdir. Hume, her türlü 

akıl yürütmeyi ikiye ayırır. İlk akıl yürütme tarzı, kanıtlayıcı ya da “idea bağıntıları” 

hakkındaki akıl yürütmelerdir. İkincisi ise “olgu sorunları” hakkındaki akıl 

yürütmelerdir.39 

Hume felsefesinde dolaylı yoldan a prioriliğin tartışıldığı bölüm ise Hume’un 

innatecı anlayışa yönelik eleştirilerinde karşımıza çıkar. 

                                                                 
38

 Aktaran Anton Dimitru, History of Logic, Band IV, Abacus Press, 1977, s. 147. “Semper igitur 
praedicatum seu consequens inest subjecto seu antecedenti, et in hoc ipso consistit natura veritatis 
in universum” 
39

 David Hume, An Inquiry Concerning Human Understanding, The Modern Library, London, 1967 
Inquiry, s. 31. 
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Hume için hem “idea bağıntıları” hem de “olgu sorunları” dolaylı olarak 

algılarla ilgi içinde düşünülür. Halbuki ‘a priori’ terimi özellikle Leibniz’den sonra 

belirgin olarak “deney ve gözlemden bağımsız” önerme türleriyle ilişkilendirilmiştir. 

Bu durum, Hume felsefesi bakımından oldukça önemlidir çünkü Hume, a prioriliği, 

algılara dayanan –dolaylı olarak deneye ve gözleme dayanan- bir epistemelojik 

temel üzerinden tartışır. Dolayısıyla, Leibniz geleneğinden ayrı olarak ‘a priori’ terimi 

Hume’da algılarla ilgi içine sokularak ele alınmaktadır. 

A prioriliğin yer aldığı idea bağıntılarının algılarla ilgisi şu biçimde kurulur: 

Hume’da algılar, canlılıklarına göre izlenimler ve idealar olarak ikiye ayrılır. Canlı ve 

kuvvetli algılar izlenimlerdir. İzlenimler, duyumları ve duyguları kapsar. Hume canlı 

algılarla a prioriliği ilişkilendirmez. Daha az canlı, Hume’un deyişiyle “soluk” olan 

izlenimler ise ideaları ya da düşünceleri oluşturur.40 İşte a prioriliğin bulunduğu idea 

bağıntıları bu soluk algılardır. 

Soluk algılar olan idealar arasında kurulan çeşitli bağıntılar Hume’da idea 

bağıntılarını adım adım oluşturur. İdea bağıntıları hem yeni karmaşık ideaları 

oluşturur hem de bu idealar arasında a priori ilişkilere yer verir. İdea bağıntılarında 

apirioliğin nasıl ortaya çıktığını ele almadan önce, ideaların basitten karmaşığa 

doğru nasıl sıralandığını ele almak konumuz açısından yararlı olacaktır.  

Hume önce algılara geri götürülen ideaları çeşitli düzeylerde örgütler ve 

böylece yeni idealar oluşturur. Bu yeni idealar zihnin idealar arasında yaptığı 

işlemler sonucu ortaya çıkar. Bu işlemler tümdengelim, soyutlama ve birleştirmeye 

dayanır. Zihin, dış ya da iç duyulardan gelen izlenimleri bu işlemler sonucu, 

karıştırıp, birleştirerek basitten karmaşığa çeşitli biçimlerde idealar yaratır. 

Böylelikle idealar, zihinde basitten karmaşığa doğru örgütlenmiş bir dizgede durur. 

Hume’a göre ne kadar soyut olursa olsun, tüm karmaşık idealar, izlenimlere kadar 

geri giden basit idealardan oluşur.  

Çeşitli düzeylerde idealar elde edildikten sonra Hume bu idelar arasında a 

priori bağıntılardan söz eder. Burada a priorilik, düşünüş ve dilin kullanımında ortaya 

çıkar. Bu nedenle bu tür idea bağıntıları, doğrudan aktüel olan bir şey hakkında 

                                                                 
40

 Hume, An Inquiry Concerning Human Understanding, s. 13. 
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bildirimde bulunmazlar. A priori idea bağıntıları, geometri, cebir, aritmetiği içerdiği 

gibi; sezgisel ya da kanıtlamalı kesinlik taşıyan konuları da içerir. Sözgelişi, 

geometride yer alan idea bağıntılarından biri olan dik üçgenin kendisi doğada 

yoktur. Bu dik üçgenle ilgili olarak ileri sürülen “hipotenüsün karesinin diğer iki 

kenarın karelerinin toplamına eşit olması” bağıntısı da idealar arasında kurulan bir 

bağıntıyı ifade eder. “2 x 5 = 1 ” ifadesi sayılar arasında kurulan bir bağıntıdır. Bu 

çeşit önermeler, düşünüşle, deneyime doğrudan başvurmaksızın elde edilir. Bundan 

dolayı, Hume’a göre sözgelimi Euclides’in ortaya koyduğu doğrular, doğada hiçbir 

geometrik şekil olmasa bile kesindir. Görüldüğü gibi Hume’da a priorilik, biçimsel 

bağıntılarda ortaya çıkan zorunluluğu betimlemek için kullanılmıştır. Bu nokta 

çağdaş a priorilik tartışmalarıyla yakında ilgidir. İleride ele alınacağı gibi özellikle 

Kant’tan sonra a priorilik dil üzerinden temellendirilmeye çalışılmıştır. Bu görüşün 

nüvelerini dolaylı da olsa Hume’da bulmak mümkündür.  

Hume’da ‘a priori’nin doğrudan tartışıldığı bir başka konu olgu sorunlarıdır. 

Hume, olgu sorunlarında a prioriliğin bulunduğunu ileri süren görüşleri iki bakımdan 

eleştirir. İlki, olgu sorunlarını açıklayan doğa yasalarının a priori olamaması 

görüşüdür. İkincisi Hume’un olgular arasında kurulan neden-etki bağıntısının a priori 

bilinemeyeceğine ilişkin görüşleridir.  

Olgu sorunlarını açıklayan doğa yasaları, deney ve gözlem üzerine 

genellemelere dayanan akıl yürütmelerdir. Dolayısıyla olgu sorunları, idea bağıntıları 

gibi kanıtlamalı bilgiye ve tümdengelime dayanmaz. Bu nedenle olgu sorunlarının 

doğrulukları kesinlikli değildir, çünkü her olgu sorununun çelişiğinin düşünülmesi 

mümkündür. Olgu sorunlarının dayandığı akıl yürütmeler de deneyime 

başvurmaksızın çıkarım yapılamadığından Hume’a göre hiçbir doğa yasası a priori 

bilinemez. Dolayısıyla, doğa yasaları ve cisimlerle ilgili tüm işlemler deneyimle 

bilindiğinden bu konularda a priori akıl yürütülemez 

Neden-etki bağınıtısının a priori bilinemeyeceğini ise Hume şu şekilde açıklar: 

Bir olgu sorununda, ortada olan bir olgu ile ondan çıkarılan başka bir olgu arasında 

bağıntı kurulur. Bu bağıntı, neden-etki bağıntısıdır. Neden-etki bağıntısı, belirli 

olguların sürekli olarak birbirlerine bağlı olduklarının gözlenmesiyle türetilir. Bu 
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süreklilik bir zaman sonra etkinin, nedeni zorunlu olarak izlediği yanılgısı yaratır. 

Ancak Hume’a göre, etki, nedenden bütünüyle farklıdır, nedenin içinden 

çıkarılamaz. Dolayısıyla etki, nedenin içinde a priori bulunmaz. Hiçbir neden-etki 

bağıntısı için deneyimi dışarıda tutarak a priori kanıt verilemez. Öyleyse, nedenlere 

ilişkin bilgi, akıl yürütme yoluyla a priori elde edilemez41 Bu görüş Leibniz’in, “yeter 

neden ilkesi”ne de bir cevap niteliğindedir.  

Yukarıda değindiğimiz gibi Leibniz, içeriğini gözetmeksizin her değişmenin a 

priori bir nedeni olacağını ileri sürmüştü. Hume ise hiçbir nedenin, deneyimden 

önce bilinemeyeceğini ileri sürerek Leibniz’in görüşüne bütünüyle karşı çıkar. 

Görüldüğü üzere Hume’un ‘a priori’ terimini olgu sorunlarında kullanışı eleştirel bir 

yaklaşım barındırır. Olgu sorunlarında a prioriliğe karşı çıkan Hume, deneye ve 

gözleme başvurmaksızın neden-etki bağıntısının elde edilemeyeceğini işaret eder.  

A priorilik tartışmasıyla Hume’un bir başkası ilgisi dolaylı olarak “innate” 

kavramı üzerinden kurulabilir. Daha önce ele aldığımız gibi, “innate” kavramı, 

deneyimden ve gözlemden bağımsız elde edilmek bakımından ‘a priori’ terimine 

yakın görünmektedir. Ancak Hume a prioriliğe değil öncelikle “innate”cılığa karşıdır. 

Çünkü, Hume açısından her türlü bilgi algılardan türetildiğinden dolayı, innate 

bilgiler de söz konusu değildir. İkinci olarak Hume “innate” teriminin kaplamındaki 

bulanıklığa dikkat çeker ve bu terimin kullanım bağlamlarını sorgular.42 Hume’a göre 

innate’nın özelliği “doğallık” ise kendi felsefesi açısından tüm izlenimler ve idealar 

zaten doğaldır. Dolayısıyla “innate”cılığı savunmaksızın doğallık savunulabilir. Öte 

yandan “innate” terimi, “doğmakla eş zamanlı” ortaya çıkan bir şey bağlamında 

kullanmakta ise, bu durumda Hume, tartışmayı yürütmeyi anlamsız bulur. Çünkü 

düşünmenin ne zaman başladığının önemi yoktur. Son olarak, innate’ya karşı çıkan 

Hume için bu kavram çerçevesinde tartışmanın da gereği yoktur. 
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 Hume, An Inquiry Concerning Human Understanding, s. 24. 
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 Bkz.: Hume, An Inquiry Concerning Human Understanding, 3 Bölüm. 
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2. KANT’TA YARGININ TEMELLENDİRİLMESİ ve A PRİORİLİK 

 

2.1. Kant’ta Yargı Sorunu 

 

Kant’la birlikte, yargı sorunu felsefenin önemli tartışma konularından biri 

durumuna gelmiştir. Bu durum hiç kuşkusuz Kant’ın yargıyı temellendirişi ve yargı 

tarzlarını sınıflandırışı ile yakından ilgilidir. 

 Kant, bilgiyi [Erkenntnis], insanda a priori bulunan duyarlık [Sinnlichkeit], 

anlama yetisi [Verstand], imgelem yetisi [Einbildungskraft] ve akıl [Vernunft] olarak 

belirlediği bilme yetilerinin eşgüdümlü çalışmasının sonucu olarak kurar. Yargılar, bu 

bilme yetilerinin birlikte kullanımlarının sağlandığı ürünlerdir. Dolayısıyla diyebiliriz 

ki, Kant’ın tüm felsefi dizgesi, ürün olarak yargıları üreten bir fabrikadır. Ne var ki 

yargılar onun felsefi sistemi içerisinde tartışmalı sorunlardan birisi konumundadır.  

Kant, çağında bilimlerde gerçekleşen değişikliklerden etkilenerek, felsefeye de 

bilimlerde olduğu gibi bir kesinlik kazandırmak ister. Bu yüzden, kendi felsefi 

sistemini devrimsel bir anlayış değişikliği olarak niteler. İşte Kant’ın ünlü 

Kopernikusçu Devrimi bu özlemle gerçekleşir. Bu devrim, bilginin nesnesiyle olan 

bağıntısına yeni bakış açısı önerisidir. Kant’a göre, kendinden önceki filozoflar insan 

bilgisinin şeylere uygun olarak düzenlendiğini öne sürmüşlerdir. Oysa Kant, şeyleri 

insan bilgisine uydurur.1Bunun anlamı, artık şeylerin, insanın bilme yetileri uyarınca 

biçimlenmesidir. Önerilen bu değişiklik gerçekleştiğinde felsefe de diğer bilimler gibi 

emin adımlarla ilerleyebilecektir.  

Yukarıda belirttiğimiz gibi Kant açısından insan bilgisi yargılarla ortaya 

çıkmaktadır. Bu bağlamda bilgimiz ya analitik ya da sentetik yargılar aracılığıyla dile 

getirilir. Analitik yargılar, a priori, zorunlu buna karşın bilineni yineleyen yargılardır. 

Sentetik yargılar ise bilgimizi genişleten yargılardır. Acaba hem bilgimizi 

genişletebilen hem de zorunlu olabilecek yargılar bulunur mu? Başka bir deyişle 

                                                                 
1
 Kant, B XVI-XVII, A92/B124,A128-9/B166. 
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hem sentetik hem de a priori yargılardan söz edilebilir mi? Tam bu noktada Kant 

kendine kadarki süreçte felsefede yaşanan krize dikkat çeker:  

“Diğer bütün bilimler durmadan ilerledikleri halde bilgeliğin kendisi olmak isteyen ve 

kehanetine hep başvurulan bu bilimde bir tek adım atmadan hep aynı yerde dönüp durmak 

neredeyse gülünç görünüyor”.2  Kant, geleneksel felsefe problemlerinde, özellikle 

metafizikte görülen bulanıklığın çözümünü, “sentetik a priori yargılar nasıl 

olanaklıdır?”3 sorusuna yanıt verilmesinde bulur. Bu soru, Saf Aklın Eleştirisi’nin 

yanıt aradığı merkezi sorudur. Soruyu daha açık olarak şöyle dile getirebiliriz: nasıl 

olur da deneyimden kaynaklanmayan bir yargı zorunluluk taşıyabilir ve bu 

zorunluluk deneyime uygulanabilir? 

Bu soru Kant’ın kendinden önceki filozoflardan epistemik kopuşuna denk 

düşer. Dolayısıyla Kopenikusçu Devrimin başka bir ifadesi sentetik a priori yargıların 

olanağının ortaya konulmasıdır. Kant, sentetik a priori yargılarla aynı zamanda 

çağının bilimlerini temellendirmek ister. Kant’tan önce başka hiçbir filozof bu tür 

yargıların olanağı üzerine düşünmemiştir. Bu durumu Kant kendinden önceki 

felsefenin açmazı olarak görür. Başka bir ifadeyle Kant, kendinden önceki filozofların 

aynı sorunlar etrafında dolanmalarını, onların felsefeyi yalnızca analitik ve sentetik a 

posteriori yargılar veren bir yapıda kurgulamamış olmalarından kaynaklandığı 

inancındadır.  

Kant’ın gerçekleştirdiği devrim, a priori olduğunu dile getirdiği bilme 

yetilerinin sağladığı zeminde gerçekleşir. Öte yandan Kant, bu zemin üzerinde 

kalarak a priori bilgiler de türetir. Yani insanda içkin olarak bulunan a priori yetiler, a 

priori bilgilere kaynaklık eder. Bilme yetileri ürün olarak yargıları sunduğuna göre, 

yargıların araştırılması aynı zamanda a priorilik üzerine bir araştırmadır. Dolayısıyla 

diyebiliriz ki, Kant'ın a priori ve a priorilik anlayışını değerlendirmenin geçerli 

yollarından biri, onun yargılar üzerine görüşlerini çözümlemektir. Bu yaklaşımımızı 

şu temellere dayandırıyoruz: 
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3
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(1) Kant Felsefesinde a priorilik insan Gemütünde4, bulunan bilme yetilerinin 

birlikte kullanımı sonucu ortaya çıkar. Kant, Gemütü şöyle açıklar: 

 

“Tüm tasarımların öbeği [inbegriff] insanın Gemütüdür. Gemütte tüm 
tasarımlar kendi yerlerine sahiptir. Gemütün bir “kapsamı” (spherası  bulunur. 
Bu kapsamda üç öbek yer alır: bilme yetileri [Erkenntnisvermögen], haz alma 
ve haz almama [Lust und Unlust] duygusu ve arzulama yetisi 
[Begehrungsvermögen]. Bu öbeklerin her biri “duyarlık” [Sinnlichkeit] alanı ve 
“düşünsellik” [Intellektualität] alanı olmak üzere iki bölüme ayrıştırılabilir 
(duyusallığın ya da düşünselliği bilgisi, haz alma ya da haz almama ve arzu 

nefretin alanı)”5 
 

Gemütteki farklı bilme yetilerinin kullanımının birliğini sağlayan ise yargılardır. 

Bir başka deyişle a priorilikle ilgili her öğe, yargıyı üreten sürecin bir parçasında yer 

alır. Bu nedenle Kant'ın a prioriliği kullanımına ilişkin bütünlüklü bir bakış, yargılar 

üzerinden elde edilebilir.  

(2  Kant, felsefi dizgesini açımlarken yargılara özel bir önem verir. Hatta, 

yargıların kaynaklarının ve çeşitlerinin ortaya konulmasını eleştirel felsefesinin 

klasikleşecek bir bölümü olarak görür.6 Dahası geleneksel felsefe problemlerinde, 

özellikle metafizikte görülen bulanıklığın çözümünü, “sentetik a priori yargılar nasıl 

olanaklı?”7 sorusuna yanıt verilmesinde bulur.  

(3  Kant sonrasında, a prioriliği temellendirme çalışmalarının -özellikle Bolzano 

ve Frege'de- yargılar üzerinden yapılmış olması, sonraki tartışmaları anlamak 

bakımından da konuya buradan yaklaşmayı haklı çıkarır.8 

                                                                 
4
 Gemüt” terimi yerine İngilizcede “mind” terimi kullanılsa da biz “Gemüt” yerine Türkçe karşılık 

olarak “zihin” terimini kullanmadık. Görebildiğimiz kadarıyla “zihin” teriminin Türkçede ve İngilizcede 
anlam yükünün yalnızca düşünmekle olan ilgisi, sözgelimi “body-mind” probleminde olduğu gibi, bu 
sınırlamayı getirdi. Oysa Gemüt, hem düşünmeyi hem de duyumsamayı içerir. Gemütü Türkçede 
belki de en uygun karşılayan ifade ‘can’dır çünkü Kant şöyle demektedir: “Gemüt kendisinde tüm 
yaşamdır (yaşam ilkesinin kendisi ” (Kant, 5: 278.) 
5
 Immanuel Kant, “Anthropologie”, Immanuel Kants Werke, Band viii., Ed. Ernst Cassirer, Berlin, 

Verlegt Bei Bruno Cassirer, 1923, s. 530.  
6
 Bkz.: Kant, 4:270. 

7
 Kant, B 19. 

8
 Sözgelimi Robert Hanna, Kant’ın teorik felsefesinin anlaşılması açısından metafizik ve epistemolojik 
bakımdan iki yaklaşımın yanı sıra “logico-semantist theory” dediği bir üçüncü yaklaşımın da mümkün 
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Söz konusu nedenlerden dolayı, Kant felsefesinde, yargıları üreten sürecin 

bilinmesi ve ögelerinin saptanması, bu bölümdeki temel amacımız olan a priorilik 

konusunda Kant'ın görüşlerini anlamaya son derece yararlı olacaktır. Bu yüzden 

sonraki bölümümüzde Kant’ın yargı anlayışını ele alacağız.  

 

2.2. Yargının Kuruluşu 

 

Kant, eleştirel döneminde9 yer alan çeşitli yapıtlarında yargıyı şu biçimlerde 

tanımlar: 

 
(1  “Bir yargı, bilincin farklı tasarımlarının birliğinin bir tasarımı ya da bu 
tasarımların bir kavram oluşturduğu ölçüde birbirleriyle olan bağıntısının 

tasarımıdır”10 

 

(2  “Yargı, bir nesnenin dolaylı bilgisidir, böylelikle bir tasarımın tasarımıdır. 
Her yargıda, çok sayıda tasarım için geçerli bir kavram bulunur ve bu kavram 
yoluyla, bir nesneye [Gegenstand] dolaysız bağlanan bir tasarım, bu tasarımlar 

altında kavranır.”11  
 

(3  “Yargı, bir tasarım ile başka tasarımlar arasındaki aracı bilgidir.”12  
 
(4  “Yargı, tasarımların bir bilinçte birleştirilmesidir.”13  
 
(5  “Yargı, tamalgının nesnel birliği14 altına bilgi getirmedir.”15  
 
(6  “Yargı, bir koşul altında doğru olduğu ileri sürülen bir savdır” 16 

                                                                                                                                                                                      
olduğunu belirtir. Bkz.: Robert Hanna, Kant and the Foundations of Analytic Philosophy, Oxford, 
Claredon Press, 2001, s. 14-15. 
9
 1781 sonrası. 
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 Kant, 9:101. 
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 Kant, A68/B93. 
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 Kant, 16:631. 
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 Kant, 4:305. 

14
 Tamalgının nesnel birliği, bir başka adıyla tamalgının kökensel sentetik birliği ya da kendilik-

bilincinin nesnel birliği terimleri, SAE’nin Transendental Türetim bölümünde yer alır. Bu bölümün 
amacı “kavramların nesnelerle a priori bağlantısının nasıl olanaklı olduğunu” (Kant, B117) 
açıklamaktır. Tezimizin ilerleyen bölümlerinde bu konuyu daha yakından ele alacağız.  
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 Kant, B141. 
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Bu alıntılardan çıkaracağımız en belirgin sonuç Kant’ın yargı anlayışının temel 

öğesinin tasarım olduğudur. Yargı, tasarımların çeşitli düzeylerde işlenmesinin 

sonucudur. Tasarımlar işlenirken, 

(i) sentezlenir 

(ii  birleştirilerek kavramlar altına getirilir 

(iii  oluşturulan kavramların birbirleriyle bağıntısı kurulur. Tüm bu işlemlere 

birlik verense yargı vermedir.  

Dolayısıyla, Kant açısından yargıda bulunma, tasarımların bir sentezidir. Kant, 

Saf Aklın Eleştirisi'nde, farklı tasarımları bir araya getirme ve onlarda sunulan 

çeşitliliği bir bilgide kavramayı sentez olarak tanımlar17. Bu yüzden Kant Felsefesinde 

yargının kuruluşu, tasarım, sentez ve birlik içeren bir temele dayanır. Aşağıda bu 

temeli ayrıntılarıyla ele aldıkça tasarımlara dayanan yargı anlayışını ve yargıların 

bölümlenmesini göreceğiz. Bu adımlara geçebilmemizin ilk aşaması Kant açısından 

tasarımın ne olduğunu soruşturmaktır. Şimdi, tasarımı daha yakından ele alalım. 

Ardından sentez ve birlik araştırma konumuz olacak.  

 

2.2.1. Tasarım 

 

 Kant, ‘tasarım’ teriminin kuşatıcı bir açıklamasını yapıp, bu terimin açık ve 

seçik bir tanımını vermemiştir. Hatta, Kant'a göre tasarımı tanımlamanın ele 

geçirilemez bir yanı bulunur. Çünkü tasarımın ne olduğunun açıklanması her zaman 

başka bir tasarımı gerektirir. Bu nedenle Kant, terimin bütün yönlerini bir tanımla 

ortaya koymak yerine18, tasarımın çeşitli özelliklerini değişik eserlerinde parça parça 

anlatmıştır. Kant’ın tasarıma ilişkin yaptığı kimi açıklamalar şöyledir: 

 

                                                                 
17

 Bkz.: Kant, B103. 
18

 Bkz.: Immanuel Kant, Logik, Kants gesammelte Schriften, Band IX, Ed. Königlich Preussischen 
Akademie der Wissenschaften, Berlin, G. Reimer, 1902, 9:34. 
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(1) “(...  Tasarımlar, şu ya da bu zaman bağıntılarında Gemütün iç 

belirlenimleridir”19”.  
 

(2) Bilginin nesnesiyle [object] olan bağıntısı tasarımdır.
20  

 

(3) Tasarımlar, “Gemüt belli bir tarzda etkilendiğinde”21 elde edilir. 

 
(4  “Tüm tasarımlar, tasarımlar olarak, kendi nesnelerine [Gegenstand] sahiptir 

ve bu tasarımlar aynı zamanda başka tasarımların da nesneleri olabilirler.” ”22  

 

(5) Bilgi, karşılaştırılmış ve bağıntılandırılmış tasarımların toplamıdır.23  
 

Yukarıdaki açıklamaların ortak özelliği her türlü bilişsel sürecin tasarım 

içerdiğini dile getirmesidir. Öyleyse Kant açısından bilmeye yönelinen her şey 

Gemütte bir tasarım oluşturur.  

Gemüt bilgi yetilerinin birlikte çalışmasından oluşan bir toplamdır. Yukarıda 

Kant’ın Gemütü duyusal ve düşünsel olarak iki bölüme ayırdığını belirtmiştik. 

Gemütün düşünsellikle ilgili yanını, anlama yetisi [Verstand], yargıgücü [Urteilskraft] 

ve akıl [Vernunft] olmak üzere üçe ayırabiliriz. Çünkü her üç yeti de 

düşünebilmemizle ilgilidir. Bir de Gemütün duyusal yanı ile düşünsel yanı arasında 

bağıntılar kurabilmemizi sağlayan imgelem yetisi [Einsbildungskraft] bulunur. Kant, 

Gemütte yer alan bu a priori yetilerin her birinin kendine özgü işlevi olduğunun altını 

çizer. 24 Dolayısıyla, Gemütteki her bir tasarım, ilgili olduğu bilme yetisine göre belirli 

bir nitelik kazanır. Kant, tasarımlardaki bu niteliksel ayrımlara dikkat çekmek için, 

tasarımın bir cins olduğunu ve onun altında çeşitli türler bulunduğunu belirtir. Buna 

göre tasarımlar, her bir aşamasında ayrı bilme yetilerinin iş gördüğü, bir tasarımlar 

hiyerarşisinde bulunur. 25  Görü, kavram, idea, sırasıyla tasarım hiyerarşisinin 

                                                                 
19

 Bkz.: Kant, B242/A197. 
20

 Bkz.: Kant, 9:33. 
21

 Kant, A19/B33. 
22

 Kant, A108.  
23

 Bkz.: Kant, A97. 
24

 Duyarlığın işi yalnızca duyumsamaktır, anlama yetisi ise yalnızca düşünür. (Kant, B75/A51.) 
25

 “Cins, genel olarak tasarımdır. Onun altında bilinçli tasarım durur (percepito . Algı, öznenin 
durumundaki bir değişikliği işaret ederse duyum (sensatio ; nesnel bir algı ise bilgidir (cognitio . 
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basamaklarıdır. Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi'ndeki bu bölümlemesi, başka bir 

eserinde26 yaptığı bölümlemeye uygun düşer. Orada, tüm tasarım tarzlarının [Arten] 

üç çeşit olduğunu belirtir. Bunlar, duyum, görü ve düşüncedir.  

Duyum ve görü tasarımları, duyarlıkla ilgilidir. Düşünce tasarımı altına yer alan 

kavram ve ide ise sırasıyla anlama yetisi ve akılla ilgilidir. Şimdi, bu tasarım türlerini 

daha yakında ele alalım. 

Kant’a göre “tüm insan bilgisi görülerle başlar, görülerden kavramlara gider ve 

idealarla tamamlanır”27 . Dolayısıyla bilme ediminde ortaya çıkan ilk tasarım görüdür. 

Kant, görüyle ilgili şu açıklamaları yapar: 

 
(1  “Tüm düşünmeyi önceleyerek verilen tasarım görüdür.”28  
 

(2) “Görü, nesnesine dolaysız olarak gönderimde bulunur [bezieht sich 
unmittelbar] ” 29  

 
(3) “Görü, tekil bir tasarımdır” 30  

 

(4) “Duyusal görü, ya saf görüdür (uzay ve zaman) ya da duyumlama yoluyla 
uzay ve zamanda fiili gerçek [wirklich] olarak dolaysızca tasarımlanan empirik 

görüdür .31  
 
(5) “Öylesi bir doğadayız ki, görü hiçbir zaman duyusal olmaktan başka türlü 
olamaz; yani yalnızca nesneler [Gegenständen] yoluyla etkilenme tarzımızı 

[Art] içerir”32 
 
Öyleyse görünün ortaya çıkışı duyulara gelen bir nesnenin [Gegenstand] 

varlığını gerektirir. Nesneyle kurulan bu bağıntı tekil ve dolaysızdır (aracısız).33 

                                                                                                                                                                                      
Bunlar ya görü ya da kavramdır (intuitus vel conceptus . Birincisi [görü] nesnesiyle (Gegenstand  
dolaysız bağlantılıdır ve tekildir, ikincisi [kavram] çok sayıda şeyde ortak olan nitelikler aracılığıyla 
nesnesiyle (Gegenstand  bağıntılıdır. Bir kavram empirik ya da saf kavramdır, saf kavram, kökenini 
anlama yetisinde (duyarlığın saf resmi olarak değil  bulduğu sürece “notio” olarak adlandırılır. 
Notiolardan oluşan deneyimin olanağını aşan bir kavram ise idea ya da akıl kavramıdır.” (Kant, B 
377.) 
26

 Bkz.: Kant, 20:308. 
27

 Kant, B730. 
28

 Kant, B132. 
29

 Kant, A320/B377. 
30

 Kant, 9:91, A320/B377. 
31

 Kant, B147. 
32

 Kant, A51/B75. 



 31 

“Aracısız olmak”, nesneyle kurulan bağıntının başka bir tasarım aracılık etmeksizin 

sağlandığını belirtir. Bu bağıntının hangi temelde gerçekleştiği, felsefi gelişimi 

boyunca Kant’ın önemli uğraşlarından biri olmuştur. 34  Sözgelimi, 1772 yılında 

Marcus Herz'e yazdığı ve Saf Aklın Eleştirisi'nin ilk taslağı olarak nitelenebilecek 

ünlü mektupta “Tasarım ile tasarımın nesnesi arasındaki bağıntının temeli nedir?”35 

diye sorar.  

Kant'a göre, tasarım ile nesnesi [Gegenstand] arasında bağıntının olanaklı 

olduğu iki durum bulunur36 :  

(1  Öznenin dışında olduğu varsayılan nesne, elde edilen tasarımı doğrudan 

kendisi sağlar ise bu durumda tasarım, nesnelerin zihindeki kopyası olacaktır. 

Böylesi bir bağıntı empiriktir, dolayısıyla bu yolla hiçbir a priori tasarımın varlığı söz 

konusu olmaz. Bu nedenle, a priori bilginin olanağını araştıran Kant açısından nesne-

tasarım bağıntısı bu yolla kurulamaz.  

(2) Bir başka olanaklı bağıntı ise tasarım ile nesnesine ilişkin bilginin öznede 

kurulmasıdır. Bu bağıntıda, nesne, kendinde ne olduğu bilinmeksizin, yalnızca 

öznenin a priori koşullarına geldiği biçimiyle bilinebilir. Böylece, tasarım, varoluşu 

bakımından nesnesini üretmez ancak onu a priori belirler.  

Kant’a göre, nesnelerden [Gegenständen] etkilenmemizden ötürü görü 

oluşmasını duyarlık sağlar. Duyarlık, alırlığı [Rezeptivität] nedeniyle, duyulara gelen 

nesnenin [Gegenstand] tasarımının oluşmasına olanak tanır ve kendisinde içerdiği a 

priori uzay-zaman formlarıyla bu tasarımı biçimler. Ancak, duyarlıktaki tasarım 

henüz belirlenmiş değildir. Yalnızca biçimsel koşullar altında durur.  

Duyarlıktaki tasarımın, düşünülerek bir kavram altına getirilmesi anlama yetisi 

aracılığıyla gerçekleşir. Duyarlık aracılığıyla verilmiş tasarımlar, anlama yetisi yoluyla 

nesnenin [Gegenstand] düşünülmesi için kullanılır. Öyleyse, duyarlık aracılığıyla 

                                                                                                                                                                                      
33 

Bkz.: Kant, B33, 9:11. 
34 Bu problem, “Duyulur ve Anlaşılabilir Dünyanın Form ve İlkeleri”nden (De mundi sensibilis atque 
intelligibilis forma et principiis) (177   sonra Kant'ın belirgin olarak ilgilendiği bir problem olmuştur. 
Ne var ki, bu eserinde ileri sürdüğü, şeylerin gerçekte nasıl olduklarına ilişkin zihinsel tasarımlarımız 
olabileceği (Kant, 2:392  görüşünü daha sonra terk eder. 
35 

Kant, 10:129-130. 
36 

Bkz.: Kant, B 125. 
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alınan nesnenin [Gegenstand] tasarımının düşünülmesi, anlama yetisince sağlanır. 

Duyarlıkta bulunan nesneye ilişkin tasarımın belirlenmesi ve bu tasarımın başka 

tasarımlardan farklarının ortaya konulması için, kavramların devreye girmesi 

gereklidir. Bu nedenle Kant:  

 

“Bir nesnenin bilgimize konu olabilmesinin iki koşulu bulunur. Nesnenin görünüş 
olarak verilmesini sağlayan görü ile görüdeki tasarımın düşünülmesini sağlayan 

kavram“37 demektedir.  
 

Karşılaştırılarak, aralarındaki ayrımları ve benzerliklerin ortaya konulması için, 

görüler kavramlar38 altına getirilmeli ve bu kavramlar birbirleriyle ilişkilendirilmelidir. 

Kant, bunun için anlama yetisinin mantıksal kullanımına gereksinim olduğunu 

bildirir. Anlama yetisi, bu görüler üzerine düşünerek kavramlar sağlar ve nesneyi 

belirler (B34).39 Bu konuyu ileride “birlik” başlığında yeniden ele alacağız.  

Yukarıda belirttiğimiz üzere, bütün bilme yetileri, birbirlerinden farklı 

karakterdedir. Buna göre duyarlıkta ortaya çıkan bir tasarımın, anlama yetisindeki 

bir tasarımdan şu farkları bulunur: 

(i) Anlama yetisi, kendiliğinden [Spontaneität] iş görerek, kavramlar yoluyla 

bilgi sağlar.40 Oysa duyarlığın alırlığı bulunur. Bir başka deyişle duyarlık, edilgin bir 

yeti iken, anlama yetisi etkindir. Dolayısıyla, duyarlıktaki tasarım edilgin bir biçimde 

ortaya çıkar, anlama yetisindeki ise etkin bir süreci gerektirir. 

(ii) Anlama yetisi, düşünmeyi sağlayan yeti olduğundan, görü sağlamaz, 

yalnızca verilmiş görüleri düşünmeyi sağlar. Bu da, anlama yetisindeki tasarımların 

dolaylı tasarımlar olduğu anlamına gelir. 

                                                                 
37

 Kant, A93/B125. 
38

 “Kavram”ın Almanca karşılığı olan “Begriff”, “yakalamak”, “parmaklarla dokunmak”, “içermek”, 
“bir araya getirmek” anlamlarına gelen “greifen” fillinden gelir. 
39

 Burada şöyle bir soru ortaya çıkar: “neden görünüşler anlama yetisinin mantıksal kullanımına 
uysun”? Bu sorunun yanıtını Kant, anlama yetisini, deneyimin a priori koşulları yaparak verir. 
Kavramlar, deneyimin olanağının nesnel koşullarını ortaya koyar (Kant, A94/B126). 
40

 Bkz.: Kant, B75. 
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(iii) Duyarlık etkilenimlere dayanmasına karşın, anlama yetisi işlevlere 

[Funktion] dayanır; bu işlevler, çok sayıda tasarımı, ortak bir tasarım altında 

toplamaya yarar.  

(iv  Görü aracılığıyla bilmek, bilmeye konu edilenle aracısız bir karşı karşıya 

kalışı gerekli kılarken, anlama yetisi bilgisi, diskursiv olarak, tanımla ya da kavramla 

bilmenin bilgisidir. Bu nedenle, kavram nesneyle doğrudan ilgili değildir, nesnenin 

çok sayıda tasarımıyla ilgilidir. 41  Öyleyse, kavram, genel ve düşünülmüş bir 

tasarımdır.  

Yargı verme, yukarıda ele aldığımız gibi, farklı kökenlerden gelen tasarımların 

birbirleriyle uyum içinde çalışmasını sağlar. Kant’a göre yargı, yüksek düzeyde 

(tasarımların tasarımı olma durumu  tasarım oluşturur.42 Anlama yetisi yargıda 

bulunmak için duyarlıktan tasarımlar almalı ve onları kavramlar altında toplamalıdır. 

Ancak, Kant'a göre anlama yetisi kavramları altına getirilmeden önce tasarımların 

(duyusal veri çeşitliliğinin  sentezi zorunludur. Bu sentezin koşulları, yargının 

kuruluşunun diğer koşullarını açıklar. Şimdi sentezin olanağını ve koşullarını 

araştıralım. 

 

2.2.2. Sentez 

 

Yukarıda senteze ilişkin yaptığımız saptamada; 

(i) Sentezin farklı tasarımları bir araya getirme ve onlardaki çeşitliliği bir bilgide 

kavramaya aracılık ettiğini, 

(ii  Senteze konu olan tasarımların, farklı bilme yetilerinde farklı niteliklerde 

olduğunu belirtmiştik. 

Dikkat çektiğimiz bir başka nokta ise Kant açısından yargıda bulunmanın bilme 

yetilerinin birlikte çalışması sonucu olduğudur. Ancak bu birlikteliğin gerçekleşmesi 

açısından önemli bir sorun bu yetilerdeki tasarımlar arasında bağıntının 

sağlanabilmesidir. İşte sentez, çeşitli tasarımların işlenip, türdeş bir nitelik kazanarak, 

                                                                 
41

 Bkz.: Kant, B94. 
42

 Bkz.: Kant, B94. 
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birliğe ve bilgiye dönüşmesini sağlayan işlemdir. Sentez olmaksızın çeşitlilik ham, 

karışık ve düzensizdir. Sentez; 

(ii) çeşitliliğin [Mannigfaltig] belli bir bağlamda bir araya gelişini sağlar.  

(i) görüsel olarak verilmiş tasarımların, yargı formları uyarınca kavramlar altına 

düşecek biçimde düzenlenmesi sürecini içerir. Kant bu süreçleri şöyle açıklar:  

 

“Bilgi için, iki çeşit tasarım tarzı gerekir : 1  bir nesnenin [Object] verildiği görü ve 
2  düşünüldüğü kavram. Bu iki bilgi-parçasından [Erkentnisstücken] bilgi yapmak 
için bir işlem daha gereklidir: görüde verilmiş çeşitliliği, kavramla belirtilen bilincin 

sentetik birliği ile uygun biçimde bir araya getirmek.”43  
 

Sentezin, bir diğer önemi ise insanlar arasındaki iletişimin sentez nedeniyle 

sağlanmasıdır. Kant, buna ilişkin şu açıklamayı yapar:  

 

“Eğer kavramdaki tasarımımın sentezi ve bir kavram olduğu sürece onun analizi, 
bir ve aynı tasarımı sağlarsa (karşılıklı olarak birbirini meydana getirirse , verilmiş 
bir çeşitliliğin ayrımsanması (apprehensio) ve bilincin birliğine alınışı, bir 
aradalığın [Zusammensetzung] tasarımı ile aynıdır (öyle ki yalnızca bir aradalık 
aracılığıyla olanaklıdır . Bu uyuşma [bir ve aynı tasarımı sağlama] ne yalnızca 
tasarımda ne de bilinçte yer alır buna karşın herkeste geçerli (iletilebilir  
olabilecek bir şeye ilişkin, özneden bağımsız olarak, bir nesneyle [Objekt] ilgili 
olarak geçerlidir.”44  
 

Demek ki yargıda bulunmak için gerekli olan sentez, özneler arası olan ortak 

temelinden dolayı iletişimin de olanağını oluşturmaktadır.  

Sentezin aşamalarını ele almaya geçmeden önce bir başka noktayı belirtelim. 

Hatırlanacağı üzere Kant'a göre, ilk tasarım türü duyarlıkta ortaya çıkan görüdür. 

Her görü bir çeşitlilik içerir. Bir görüdeki tasarım çeşitliliği yalnızca duyarlık 

aracılığıyla verilse de, çeşitliliğin sentezi asla duyular aracılığıyla sağlanmaz.45 

Dolayısıyla sentezleme çeşitlilikle ortaya çıkmaz, sentezin çeşitliliğe eklenmesi 

gerekir. Bu gereklilikle ilgili Kant şöyle der:  

                                                                 
43

 Kant, 11:313. 
44

 Kant, 11:515. 
45

 Bkz.: Kant, B129. 



 35 

 

“İmdi bir birarada olma bize böylesi verilemez, verilmiş bir çeşitliliğin bir 
aradalığını [Zusammensetzung] her zaman kendimiz yapmak zorundayız; öte 
yandan biraradalık, keyfi olamaz nesneyle [object] uyumlu olmak zorundadır (...  
”46 
 

 Sentez çeşitliliğin kendisinde içerilmeyip ona sonradan katıldığına göre bu 

eylemi hangi bilme yetisi gerçekleştirir? Kant, sentezi gerçekleştiren bilme yetisi 

konusunda iki kaynağa işaret eder. Saf Aklın Eleştirisi'nin her iki basımında da yer 

alan bir görüşe göre sentez, imgelem yetisinin ürünüdür: 

 

“Genel olarak sentez, (...  imgelem yetisinin; ruhun kör ama vazgeçilmez bir 

işlevinin ürünüdür, onsuz hiçbir bir bilgi mümkün olmazdı.”47.  
 

Bunun yanı sıra A basımından sonra yalnızca B basımında yer alan bir yaklaşım 

uyarınca ise sentez, anlama yetisince gerçekleştirilir:  

 

“Genel olarak bir çeşitliliğin bileşimi bize asla duyular aracılığıyla gelmez ve 
bundan dolayı bileşim duyusal görünün saf formunda içerilemez, çünkü bileşim, 
tasarım-gücünün kendiliğindenliğinin bir edimidir ve onu, duyarlıktan ayırt etmek 
için anlama yetisi olarak adlandırmak gerekir. Tüm bileşim, ister bilincinde olalım 
ya da olmayalım, ister görü (duyusal ya da duyusal olmayan  ya da çok sayıda 
kavramın çeşitliliğinin bir bileşimi olsun anlama yetisinin bir edimidir. Bunu, genel 

bir başlıkla sentez olarak belirtiyoruz.”48  
 

Kanımızca sentezin kaynağına yönelik bu iki farklı yaklaşım birbiriyle çelişik 

değildir. Çeşitli sentez düzeyleri olduğu benimsendiğinde ve her bir düzeyde, farklı 

bilme yetisinin senteze aracılık ettiğinde durum belirginleşir. Bu nedenle Kant, 

sentezi imgelem yetisinin ürünü olarak benimserken, sentezlenen tasarımları 

kavramlarla ilişkilendirmeyi anlama yetisi aracılığıyla sağlar: “Bu sentezi kavrama 
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 Kant, A78/B104. 
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getirmek anlama yetisine ait bir işlevdir ve bu işlev aracılığıyla ilk kez asıl anlamında 

[eigentlicher Bedeutung] bilgi kazanılır.”49 

Saf Aklın Eleştirisi’nin A basımında sentez üç aşamada ele alınır, bunlar 

sırasıyla şöyledir: görüde ayrımsamanın sentezi [Die Synthesis der Apprehension in 

der Anschauung], imgelemde yeniden üretici sentezi [Die Synthesis der 

Reproduktion in der Einbildung] ve kavramda tanımanın sentezi [Die Synthesis der 

Rekognition im Begriff]. Her üç sentez de tasarımlarla iş görür. Şimdi sentezin bu 

aşamalarına daha yakından bakalım. 

(1) Ayrımsamanın Sentezi: Kant'a göre tasarımlar hangi kaynaktan gelirse 

gelsin, Gemütün durumları olarak iç duyuyla bağlantılıdır. İç duyunun biçimsel 

koşulu zamandır. Dolayısıyla Gemütteki her tasarım ilkin zamanla ilgilidir. Öyleyse, 

tasarımlar, en önce zamansal bakımdan düzenlenmelidir. Ayrımsamanın sentezi, 

duyusal izlenimleri farklı zamanlara yerleştirerek görüde çeşitliliğin olanağını 

sağlar.50 Sentezin bu aşaması olmaksızın tasarımlar tek bir zamanda bulunacağından, 

tasarımların çeşitlilik taşımaları olanaklı olmayacaktır. Öyleyse duyarlığın formlarına 

alınan görüler, ancak alırlığa sentez eklendiğinde çeşitlilik olarak 

değerlendirilebilir.51  

(2) Yeniden-üretici Sentez: İmgelemin yeniden-üretici sentezinde, tasarımlar bir 

araya toplanır ve birbirleriyle bağıntı içine sokulur. Bunun yanı sıra, tasarımıma konu 

olan nesne fiilen gerçek olarak karşımda olmasa bile, imgelemin yeniden-üretici 

senteziyle, bu nesneye ilişkin daha önce kazanılmış tasarımların sürekliliği sağlanır 

ve tasarımlar belli bir kural uyarınca bir arada tutulur.52 Kant'a göre böylesi bir işlev, 

tasarımların Gemütteki sabit bir kural uyarınca yeniden üretimini gerektirir. Bu 

yeniden üretim kuralı, görünüşlerin yasa altında durmasını ve tasarım çeşitliliğinin 

bir kural uyarınca birbirlerine eşlik etmesini ya da izlemesini var sayar. Görünüşleri 

                                                                 
49

 Kant, A78/B103. 
50

 Bkz.: Kant, A99. 
51

 Empiristler ile Kant arasındaki önemli bir ayrımlardan biri ayrımsamanın senteziyle ilgilidir. 
Empiristler, kavramları duyumlardan soyutlayarak elde ettiklerini ileri sürerler, oysa Kant açısından 
duyum karmaşık bir çeşitlilik taşır. Kavramlarla ilgililerinin kurulabilmesi için, duyumların önce 
ayrımsanması gereklidir. Uzay ve zaman formları duyumları, farklı uzay-zaman koşullarına 
yerleştirerek ayrımsanmalarını sağlar.  
52

 Bkz.: Kant, A100. 
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birleştiren kurallar yeniden-üretici imgelemin kurallarıdır.53 Yeniden-üretici sentez 

gerçekleşmeksizin nesnelerin adlandırılması mümkün olamaz. Çünkü hiçbir 

durumda, nesnedeki çeşitliliğe ilişkin kalıcılık sağlanamaz. Bu durumda aynı nesneye 

her defasında farklı bir ad vermek zorunluluğu ortaya çıkar.  

(3) Kavramda Tanımanın Sentezi: Sentezin bu aşamasında Kant'ın amacının 

çeşitliliği kalıcı olacak biçimde yakalamak olduğu görülür. Bu işin aracısı ise 

kavramlardır. Kavramlar genel geçer formlarından ötürü, altına düşen tasarımlar için 

kural koyucular olarak iş görür. Kant'a göre, bu kural koyma öncelikle transendental 

bir temelde gerçekleşmelidir; çünkü yalnızca empirik temellere dayanan bir bilginin 

kalıcılığı sağlanamaz. Bu transendental temeli veren, değişmez saf bilinci işaret eden 

transendental tamalgıdır. Aşağıda, “birlik” başlığında transendental tamalgıyı 

yeniden ele alacağız.  

Görüldüğü gibi, sentez, tasarımları ilk önce uzay-zaman formu içine yerleştirir 

ardından, tasarımların bir arada durması ve birbirlerinden ayrılması sağlanır, en 

sonunda tasarımlar kavram kullanılarak tanımlanır. 54 

Kant'ta yargının olanağı sağlayan üç temel olduğunu belirtmiştik. Bunlardan 

ikisini; tasarım ve sentezi ele aldıktan sonra şimdi üçüncü temel olan birliği konu 

edelim. 

 

2.2.3. Birlik 

 

Kant'a göre, kendinden önce mantıkçılar yargıyı “iki kavram arasındaki bağıntının 

tasarımı” olarak görme eğiliminde olmuşlardır. Oysa bu açıklama yargının ne 

olduğunun anlaşılmasına ve temellendirilmesine yeterli gelmez.55 Yargı, kavramların 

                                                                 
53

 Kant'ın kendini empiristlerden ayırdığı önemli yanlardan biri burada ortaya çıkar. Empiristlerin 
izlenimlerin birliğini sağlaması sorunludur. Empiristler izlenimlerin bağıntılarını açıklamakta yaşadığı 
sıkıntıyı Kant şöyle anlatır: “Görünüşlerin zorunlu sentetik birliğinin temeli olacak, böylelikle yeniden-
üretimi olanaklı kılacak bir şey olmalı” (A 1 1.) 
54

 A 1 2'de Kant, ayrımsamanın sentezi ile yeniden-üretici sentezi birbirinden ayrılmaz olduğunu 
belirtir. Kavramda tanımanın sentezi diğer iki sentez olmaksızın gerçekleşmez ama onlar kavramda 
tanıma olmaksızın gerçekleşebilir. 
55

 Bkz.: Kant, B141. 
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peş peşe sıralanışı olmadığına göre, yargıda kavramları bir arada tutan, onlara birlik 

veren bir tür  birlik olmalıdır.  

Kant, yargılar ile bilginin kazanılma koşulları arasında ilgi kurarak, birlik veren 

formları transendental temelde arar. Böylece, bir yargıda düşünülen tasarımı 

oluşturan bağıntının nasıl kurulduğunun yanıtını transendental düzeyde açıklar. 

Bundan ötürü Kant, transendental mantığı, genel mantıktan ayırır. Mantık, genel 

olarak “düşünmenin kurallarının bilimidir”56. Genel mantıkta, belirli yargı formlarından 

geçerli ve tutarlı çıkarımların yapılabilme koşulları araştırılır. Bu nedenle Kant, 

araştırdığı tasarımları biçimleyecek formların genel mantıkta bulunduğunu 

düşünmez. Çünkü burada düşünceler içeriklerinden soyutlanarak ele alınır: 

 

“Genel mantık bilginin tüm içeriğini soyutlar ed. bilginin nesnesiyle tüm 
bağıntılarını soyutlar ve yalnızca herhangi bir bilginin başka bir bilgiyle 

bağıntısının mantıksal formunu göz önünde tutar.”  
 

Oysa bilginin temelleri gözetildiğinde, a priori formlar ile bilgi içerikleri 

arasında kurulan bağıntıların ele alınması gerekir.57 Bunu sağlayan ise transendental 

mantıktır.58 Bu transendental temelde, hem bir yargının olanağı ve birliği sağlanır, 

hem de sentetik birlik kurularak, bir öznedeki tüm yargıların birlikli bir bütün olması 

gerçekleştirilir. Dolayısıyla transendental mantık olmaksızın formel mantıktan söz 

etmek mümkün değildir. Bütün bu süreci içeren tasarımların yargılardaki birliği üç 

düzeyde gerçekleşir: 

(i  Birinci düzeyde, tasarımlar kavramlar altına getirilir. Bu çeşit birliği, kavram 

altındaki birlik olarak nitelendirebiliriz.  
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 Kant, A55/B79. 
57

 Bkz.: Kant, A78/B54. 
58

 Wittgenstein, Tractatus 6.13’te şöyle der: “Mantık bir teori değil dünyanın yansımasıdır. Mantık 
transendentaldır”. Buna göre mantık dünyayı anlatmaz, dünyanın anlatılması için çerçeveyi sağlar. 
Wittgesntein bu görüşüyle Kant’ı izler görünmektedir. Ancak, Wittgenstein, Kant'tan farklı olarak 
mantığın kendisini ideal dilin bir yansıması olarak değerlendirir. Kant’ta ise dilin gerisinde bile bilme 
yetileri bulunur. (Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico Philosophicus, London, Routledge, 2002, 
6.13.) 
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(ii  İkinci düzeyde, kavramların bir yargıda bir arada bulunuşuyla birlik sağlanır. 

Bu yargı altındaki birliktir.  

(iii  Üçüncü düzeyde ise bir öznedeki tüm kavramların ve yargıların birliği 

sağlanır. Bir başka deyişle bu düzey, kavramların ve yargıların bir bilince ait 

olmasıyla ilgilidir. Bu ise bilinçteki birliktir. Bilinçte birlik aynı zamanda diğer 

birliklerin de zeminidir. 

Kant'a göre:  

(i  kavramlarda birliği sağlayan anlama yetisinin saf kavramları (kategoriler , 

(ii  yargılarda birliği sağlayan yargıların mantıksal işlevleri;  

(iii  bir bilinçteki tüm kavram ve yargıların birliğini sağlayan ise tamalgının 

kökensel sentetik birliğidir.  

Şimdiye dek söylenenler ışığında, yargılarda tasarımların birliğinin 

anlaşılabilmesi için, bu süreçte yer alan öğelerin ve bağıntıların açık kılınmasını 

gerektiriyor. Bu öğeler, anlama yetisinin saf kavramları, yargıların mantıksal 

işlevleri; bağıntılar ise kavram ile yargı verme arasındaki ve yargıların mantıksal 

işlevleri ile anlama yetisinin saf kavramları arasındaki bağıntılardır. Araştırmamızı 

yargı verme-kavram bağıntısını ele alarak sürdürelim. 

 

2.2.3.1. Yargı Verme-Kavram Bağıntısı  
 

Yargı verme ile kavram arasındaki bağıntıyı ele almadan önce bir hatırlatmada 

bulunalım. Yukarıda belirttiğimiz gibi, Kant’a göre her bir bilme yetisinin kendine 

özgü işlevi bulunur. Duyarlık, görü sağlayan bir yetiyken, anlama yetisinde böylesi 

bir özellik bulunmaz. Anlama yetisi, duyarlığı tamamlayacak biçimde çalışıp, ondan 

gelen tasarımların düşünülmesini 59 sağlar. Bu işlevinin yanı sıra Kant, SAE B94’te 

anlama yetisiyle ilgili şöyle bir vurgu yapar: 

 

                                                                 
59

 Kant'a göre bir şeyi bilmek, o şeyin (a priori ya da a posteriori  olanağını kanıtlamaktır. Düşünmek 
ise çok daha geniş kapsamlıdır. Her ne istenirse düşünülebilir. Düşünebilmek, bilmenin yeterli koşulu 
değildir. (Kant, B XXVI.) 
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“Anlama yetisinin tüm eylemlerini yargılara kadar geri götürebiliriz 
[zurückführen], böylece anlama yetisi genel olarak yargı verme için bir yeti olarak 
nitelendirilebilir. Çünkü şimdiye kadar söylenen uyarınca, o bir düşünme yetisidir. 
Düşünme ise kavramlar aracılığıyla bilgidir. Kavramlar, mümkün yargıların 

yüklemleri olarak, henüz belirlenmemiş bir nesnenin bazı tasarımlarıyla ilgilidir.”  
 

Buna göre anlama yetisi, düşünme işlevini, yargı vererek gerçekleştirir. Yargı 

verme, aynı zamanda anlama yetisinin alanını tam olarak ölçmeye ve saf 

kavramlarının kaynaklandığı bütün işlevleri belirlemeyi sağlayacak ilkedir.60 Yine 

yukarıda verdiğimiz bir yargı tanımı uyarınca: 

 

“Yargı, bir nesnenin dolaylı bilgisidir, böylelikle bir tasarımın tasarımıdır. Her 
yargıda, çok sayıda tasarım için geçerli bir kavram bulunur ve bu kavram yoluyla, 
bir nesneye [Gegenstand] dolaysız bağlanan bir tasarım, bu tasarımlar altında 

kavranır”.61  
 

Dolayısıyla, bu iki tanımı göz önünde tutarak anlama yetisinin, yargılar vererek, 

duyarlıkta sunulan tasarımları, kavramlar altına getirdiğini söyleyebiliriz. Kant 

açısından “deneyim, verilen görünüşler aracılığıyla anlama yetisi kavramlarının 

özelleştirilmesidir”62. Bir deneyimde, uzamsal ve zamansal ögeler ile deneyime konu 

edilen nesnelerin duyumlarının dışta tutulmasıyla geriye kavramlar kalır. Kavram bu 

durumda, altına düşen tasarımların bilgisini sağlar böylelikle belli bir çeşit birlikte 

tutulan çeşitliliği anlatır. Öyleyse, yargılar verildiğinde nesneler “kavramlar altına 

getirilir”. Bu yüzden Kant, anlama yetisinin kavram üretmekteki amacını şöyle 

belirler:  

 

“Kavramlara ilişkin olarak, anlama yetisinin, onlar aracılığıyla yargı vermekten 

başka hiçbir kullanımı yoktur ”.63  
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 Bkz.: Kant, 4: 323. 
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 Kant, A68/B93 
62

 [Erfahrung ist eine specification der Verstandesbegriffe durch gegebene Erscheinungen. (Kant, 
17:664, 19-2  .]” 
63

 Kant, A68/B93 
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Dolayısıyla, kavramlar, yargı vermenin gereçleri oldukları sürece anlama 

yetisine konu edilir. Bu durumda Kant açısından anlama yetisinin temel işlevi 

kavramlar aracılığıyla yargı vermektir. Öyleyse herhangi bir kavramın yargı vermenin 

dışında tek başına kullanımı bulunmaz.64 Her bir kavram, mümkün bir yargı için 

yüklemdir ve her zaman yargı vermeye yönelik düşünülür. Dolayısıyla kavramda 

birliğin sağlanması yargıyı gerektirir.  

Yargı, “bir tasarım ile başka tasarımlar arasındaki aracı bilgi”si65 ve “bilincin farklı 

tasarımlarının birliğinin bir tasarımı ya da bu tasarımların bir kavram oluşturduğu ölçüde 

birbirleriyle olan bağıntısının tasarımı”66 olduğuna göre yargı vermeyle, tasarımların 

başka tasarımlarımla bağıntıları, kavramlar aracılığıyla kurulur. Bu sırada kaplamı dar 

kavramlar, daha geniş kaplamlı kavramlar altına getirilir. Kant “henüz belirlenmemiş 

bir nesnenin bazı tasarımları” derken, yüklem olan kavramların nesneleri türlere 

ayırdığına işaret eder. Sözgelimi “bütün cisimler bölünebilir” yargısında, 'bölünebilirlik' 

kavramı açısından “cisimler” belirlenir. 

 

2.2.3.2. Yargıların Mantıksal İşlevleri ile Kategoriler Arasında 
Bağıntı 
 

Yargı vermenin kavramlara önceliğini gördükten sonra şimdi yargı vermenin 

tasarımlara nasıl birlik verdiğini araştıralım. Yukarıda belirttiğimiz gibi, anlama 

yetisinin, yargılarda mantıksal işlevleri bulunur. Bu işlevler, yargıların mantıksal 

formlarını sağlar. Tasarımlar, anlama yetisinin mantıksal işlevleri aracılığıyla 

yargılara dönüştürülür. Nesneler hakkında yargı verme çeşitli formlar aracılığıyla 

sağlanıyorsa, bu yargıda kurulacak nesnelerin saf kavramlarını belirlemenin de belli 

formları olmalıdır. Kant'a göre yargılar ile kavramlar arasındaki eşgüdüm göz 

önünde tutulduğunda, bu yargıları oluşturan kavramlar öylesine düzenlenmelidir ki, 

kavramlar yargılarda kullanılabilsin. Kant bu uygunluğu A79/B1 5'te şöyle anlatır:  

 
                                                                 
64

 Kant’ın bu görüşü Frege’nin ‘bağlam ilkesiyle’ benzerlik taşımaktadır. İleride göreceğimiz gibi 
Frege’ye göre, bir kavram tek başına durmaz. 
65

 Kant, 16:631. 
66

 Kant, 9: 101. 
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“Bir yargıda farklı tasarımlara birlik veren işlev aynı zamanda bir görüdeki farklı 
tasarımların sentezine de birlik verir, bu ise genel olarak söylendiğinde, anlama 

yetisinin saf kavramları olarak adlandırılır.” 
 

Yargı vermek için nesnelerin kavramlarını yapılandırma yolları, anlama 

yetisinin saf kavramları, diğer bir deyişle kategorilerdir. Kategoriler “verilen bir 

görünün belirlenmesinde iş gördükleri ölçüde yargının işlevleridir”67. Kant, anlama yetisi 

kavramların elde edişini şöyle açıklar: 

 

“Sonunda, yargı verme işlevlerini, genellikle nesnelerle [Objekte] veya daha çok 
yargıları nesnel geçerli belirleme yollarıyla ilişkilendirince, anlama yetisi 

kavramları ortaya çıktı”68  
 

Dolayısıyla kategoriler/saf kavramlar yargı formları yoluyla belirlenir. Öte 

yandan kavramda ve yargıda birliğin kökeni anlama yetisi olduğundan, yargıların 

mantıksal formları ile tasarımlara kavramsal düzeyde birlik veren saf kavramlar 

arasında karşılılık bulunmalıdır. Kant’a göre yargıların mantıksal formları ile anlama 

yetisinin saf kavramları arasındaki uygunluk uyarınca, yargılarda anlama yetisinin 

tüm işlevleri ortaya konulduğunda, yani kavramların yargılarda bir araya gelme 

tarzları belirlendiğinde, anlama yetisinin işlevleri de belirlenir. Saf kavramlar, 

anlama yetisinin işlevlerine karşılılık gelir. Böylece anlama yetisinin birlikli yapısı 

uyarınca mantıksal işlevlere karşılık gelen kavramların da eş sayıda olması gerekir. 

Öyleyse anlama yetisinin saf kavramlarının çizelgesi, yargı formlarının 

çözümlenmesinden elde edilir69. Dolayısıyla yargıların mantıksal formları ile yargının 

bileşenleri olan kavramların formları arasında paralellik bulunur. Kant, SAE’nin A 

Basımında kategoriler çizelgesinden önce (A8   düştüğü bir notta şunları yazar: 

 

“Mantıksal işlevler yalnızca, düşünmede kavramların bağıntısının formlarıdır. 
Kategoriler kavramlardır, bu kavramlar aracılığıyla, belirli görüler, onların 
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 Kant, B143. 
68

 Kant, 4:324. 
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 Bu tartışmanın geçtiği bölümün adı “Anlama yetisinin Tüm Saf Kavramlarının Keşfi için 
Transendental İpucu Üzerine’dir (Kant, A67/B92 - A84/B116) 
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bilincinde olmanın sentetik birliği uyarınca bu mantıksal işlevler altında içerilmiş 
olarak belirlenirler.”70  
 

Aşağıdaki çizelge, tasarımlara farklı düzeylerde birlik veren, anlama yetisinin 

yargılarda mantıksal işlevlerini ve saf kavramlarını göstermektedir: 

 

Yargıların Mantıksal İşlevleri 

Çizelgesi 
 Kategoriler Çizelgesi 

 Nicelik [Quantität]  

Tümel [Allgemeine]  Birlik [Einheit] 

Tikel [Besondere]  Çokluk [Vielheit] 

Tekil [Einzelne]  Tümlük [Allheit] 

 Nitelik [Qualität]  

Olumlu [Bejahende]  Gerçeklik [Realität] 

Olumsuz [Verneinende]  Değilleme [Negation] 

Sonsuz [Unendliche]  Sınırlama [Limitation] 

 Bağıntı [Relation]  

Kategorik [Kategorische]  

İlineksellik ve Kalıcılık 

[der Inhärenz und Subsistenz] 

(töz ve ilinek  

[substantia et accidens] 

Koşullu [Hypothetische]  

Nedensellik ve Bağımlılık 

[der Kausalität und Dependenz] 

(neden ve etki) 

[Ursache und Wirkung] 

Ayrık [Disjunctive]  

Ortaklık [der Gemeinschaft] 

(etkiyen ve etkilenen arasındaki 

karşılılık  

[Weckselwirkung zwischen dem 

Handelnden und Leidenden] 
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 Kant, 23:25. 
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Yargıların Mantıksal İşlevleri 

Çizelgesi 
 Kategoriler Çizelgesi 

 Kiplik [Modalität]  

Olasılıklı [Problematische]  
Olanak – Olanaksızlık 

[Möglichkeit und Unmöglichkeit] 

Önesürümlü [Assertorische]  
Varlık – Yokluk 

[Dasein - Nichtsein] 

Zorunlu [Apodiktische]  
Zorunluluk – Olumsallık 

[Notwendigkeit - Zufälligkeit] 

 

Yargıların mantıksal formları ile kategoriler arasındaki bağıntıyı71 bir örnekle 

anlamaya çalışalım. Sözgelimi başımın üstünden uçan bir kuş olduğu varsayılsın. Bu 

duyum, görü çeşitliliği içeren bir tasarım çeşitliliğinin duyarlığımda belirmesine yol 

açar. Çeşitlilik, kategoriler aracılığıyla, “uçmak”, “kuş”, “baş” empirik kavramlar 

aracılığıyla kavramlaştırılır. Ancak bu kavramlaştırma için öncelikle tasarımların, 

yargıların mantıksal işlevleri uyarınca nicelik, nitelik, bağıntı, kiplik başlıkları altında, 

tekil, olumlu, kategorik ve öne sürümlü alt-başlıklarınca ele alınması gerekir. 

 

2.2.3.3. Yargıda Birlik: Yargıların Mantıksal İşlevleri  
 

Tasarımların yargılar düzeyinde kullanılmasını sağlayan yargıların mantıksal 

işlevleridir. Araştırmamıza, Kant'ın yargıların mantıksal işlevlerini inceleyerek devam 

edelim. Kant’a göre tüm yargılar, içeriklerinden soyutlandığında geriye, yukarıda 

                                                                 
71

 Yorumcular, çizelgelerdeki formları çeşitli-düzeyde kavramlar arasındaki bağıntılar olarak 
değerlendirir. Sözgelimi Buroker'a göre yargılar, nesnelerin birinci-düzey [first-order] kavramları 
olarak işlev gören özne-kavrama ve yüklem-kavrama sahiptir. Kavramlar, farklı tasarımları yargıda 
birleştirenlerdir. İlk-düzeyde kavramlar farklı tasarımlar olduğuna göre, anlama yetisi, yargılarda 
farklı tasarımları birleştirebilmek için ikinci-düzeyde kavramlara gereksinim duyar. [Jill Vance Buroker, 
Kant's 'Critique of Pure Reason, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, s. 83-84]. Buna karşın 
Hanna, bir yargıda görülerden sağlanan ögeyi birinci-düzeyde, kavramsal ögeyi ikinci-düzeyde, 
yargının kendisini nesnelerin üçüncü-düzeyde tasarımları olarak görür. [Bkz.: Robert Hanna, Kant and 
the Foundation of Analytic Philosphy, s. 62]. 
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sıraladığımız 12 temel yargı formu kalır.72 Şimdi, çizelgede 4 ana başlık altında yer 

alan 12 işlevi daha yakından ele alalım.  

Nicelik: Kant'a göre nicelik bakımından her yargı, tümel, tikel, tekil olmak 

üzere üç formdadır. Bu bölümlemenin ölçütü, öznenin yüklemle olan içerilme 

bağıntısıdır. 

 

“Öznenin yüklemde bütünüyle ya da bir bölümüyle içerilmesi ya da dışta 
tutulmasına göre yargılar nicelikleri bakımında tümel, tikel ya da tekildir. Tümel 
yargılarda bir kavramın alanı, başka bir kavramın alanı tarafından bütünüyle; tikel 
yargılarda bir bölümü tarafından çevrelenir; son olarak tekil yargılarda ise hiçbir 
alanı olmayan bir kavram, yalnızca bir bölüm olarak başka birinin altında 

çevrelenir.”73  
 

Tümel yargı formuna örnek “Bütün öğrenciler ölümlüdür”; tikel yargı formuna 

örnek: “Bazı öğrenciler çalışkandır”; tekil yargı formu örnek: “Ahmet çalışkandır” 

verilebilir. 

Kant'a göre kimileyin, kıyaslarda görüldüğü gibi, tekil yargılar, tümel yargılar 

olarak ele alınabilir.74 . Çünkü her iki yargı formunda da yüklem özneyi istisnasız 

tutar. Yine de Kant'a göre tekil yargılar, tümel yargılardan özsel olarak farklıdır. 

Ancak, Kant tekil yargıların tümel yargılardan neden farklı olduğu konusunda 

doyurucu bir açıklama yapmaz.  

 

Nitelik: Nitelik bakımından yargılar üçe ayrılır: Olumlu, olumsuz, sonsuz. Kant 

bu kategorileri şöyle açıklar: 

 

“Olumlu yargıda, özne, yüklem alanın [Sphäre] altında, olumsuz yargıda yüklem 
alanın dışında düşünülür, sonsuz yargılarda ise özne bir başkasının alanının 

dışında duran bir kavrama yerleştirilir.”75  
 

                                                                 
72

 Kant, A70/B95. 
73

 Kant, 9:102. 
74

 Bkz.: Kant, A71/B96. 
75

 Kant, 9:104. 
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Olumlu yargı formuna bir örnek: “Beşiktaş büyüktür” gösterilebilir. Olumsuz 

yargı formunun örneği ise “İnsan ruhu ölümlü değildir”dir. Sonsuz yargı formuna:” 

İnsan ruhu ölümsüzdür” örnek gösterilebilir. 

Kant, nitelik bakımından yargıları klasik mantıktan iki açıdan farklı ele alır: 

(i  Transendental mantıkta sınırsız yargılar, olumlu yargılardan ayırt edilir oysa 

klasik mantıkta söz konusu ayrım yapılmaz.  

(ii  Klasik mantıkta, bir yargının olumlu ya da olumsuz olması yüklemin özneye 

yüklenip yüklenmediğiyle ilgilidir. Transendental mantıkta ise “bir yargıda yalnızca 

negatif bir yüklem aracılığıyla yapılan mantıksal olumlamanın değerini ya da içeriğini de göz 

önünde tutar”76. Dolayısıyla, değilleme içerik bakımından incelenir. Bu nedenle 

sonsuz yargılar, mantıksal formları bakımından olumludur. Sonsuz yargılar yalnızca 

sınırlayıcıdır.  

Bağıntı: Bağıntı açısından yargılar, kategorik, koşullu ve ayrık olarak 

bölümlenir. Buna göre; 

 

“yargılarda verilen tasarımlar, ya yükleme göre özne olarak, ya nedene göre 
sonuç olarak, ya da bölünmüş kavrama göre bölümlemenin üyesi olarak, bilincin 

birliğine göre birbirlerine bağlanır.”77  
 

Kategorik yargılarda, özne ile yüklem arasındaki bağıntı kopula aracılığıyla 

belirlenir. Kant'a göre “kategorik” alt başlığı, diğer iki alt başlıkta yer alan işlevlerin, 

“içeriğini” oluşturur. Buna karşın her bir alt başlık birbirinden farklıdır ve farklı 

işlevleri karşılar.  

Koşullu yargılar, birbirine neden ve sonuç olarak bağlanmış iki yargıdan oluşur. 

Bu yargılardan biri nedeni içerir ve sonuç içeren yargıya “consequenz” 

[consequentia] adı verilen yargı formu yoluyla bağlanır. Kant, koşullu yargıların 

kategorik yargılardan farkını şöyle anlatır: Kategorik yargılarda hiçbir şey olası 

değildir, herşey öne sürümlüdür. Fakat koşullu yargılarda yalnızca sonuç öne 

sürümlüdür.  
                                                                 
76

 Kant, A72/B97. 
77

 Kant, 9:104. 
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“Tüm cisimler bölünebilir” yargısı kategorik yargıya, “Tüm cisimler bileşik ise 

bölünebilir” yargısı ayrık yargıya örnek gösterilebilir.  

Koşullu yargılarda, neden ile sonuç arasında bağıntı iki türlüdür: modus ponens 

ve modus tollens. Bir koşullu yargıda, neden doğru olduğu için sonuç da doğru 

olarak belirleniyorsa bu modus ponens'tir; sonuç yanlış olduğu için neden de yanlış 

ise bu modus tollens'tir.  

Ayrık bir yargıda, verilen bir kavram alanının parçaları bir bütünde 

tamamlayıcılar olarak belirlenir. Bölümlemenin üyeleri arasındaki karşıtlık bulunur. 

Ayrık yargıları oluşturan yargılar olasılıklıdır. Bütün olarak alındıklarında bir bilgi 

alanını doldururlar. Bütünden, birlikte alınan parçalara gidilir.  

 

Kiplik: Kiplik başlığında yargılar, olasılıklı, öne sürümlü ve zorunlu olarak ayrılır. 

Bu form, yargıların doğru ya da yanlış olmasıyla ilgili değildir.  

“İnsan ruhu ölümsüz olabilir” olasılıklı, “İnsan ruhu ölümsüzdür” öne sürümlü, 

“İnsan ruhu ölümsüz olmak zorundadır” zorunluklu yargılara örnektir.  

Olasılıklı yargılarda, özne ile yüklem arasındaki olası bağıntıda, öznenin 

kaplamı, yükleme göre daha sınırlı alandadır.  

 

“Olasılıklı yargılar ile öne sürümlü yargılar arasındaki ayrım yargılar ile tümceler 
[Sätzen] arasındaki ayrıma dayanır. Yargıda, bilincin birliği ile değişik tasarımlar 
arasındaki bağıntı yalnızca olasılıklı olarak, bir tümcede ise öne sürümlü olarak 

düşünülür.”78  
 

 Kant'a göre kiplik başlığı “yargıların içeriğine bir şey katmaz”79, yalnızca 

yargıdaki kopulanın durumuyla ilgilidir. Kiplik başlığı, kopula ile bir düşüncenin nasıl 

ilişkilendirildiği ile ilgilidir. Bu bakımdan diğer 3 başlıktan ayrı durur. Böylece Kant 

kiplik ile yargıların “Gemütte tutulma” yolunu işaret eder. Bu bakımdan “Kant bir 

yargının içeriğini onun ileri sürülüş biçiminden ayıran ilk filozoftur”.80 81  
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 Kant, 9:109. 
79

 Kant, B99/100. 
80

 Buroker, a.g.e., s. 90. 



 48 

2.2.3.4. Kavramda Birlik: Kategoriler  
 

Kant kategoriler çizelgesine ilişkin şu belirlemelerde bulunur: 

(i) tüm kategoriler yargılarda ortaya çıkan mantıksal işlevlere dayanır.82 

(ii) kategoriler, anlama yetisindeki tüm kökensel saf kavramların listesidir.83. 

(ii  tasarımlardaki görü çeşitliliğinin düşünülmesini kategoriler sağlar.  

(iii  kategoriler aracılığıyla yargıya konu edilen nesne düşünülür.  

(iv  kategorilerin kökeni anlama yetisinde a priori bulunur.84 . 

(v  çizelge, anlama yetisinin tüm kökensel saf kavramlarını içerir. Bu 

kavramların sayısı tamdır85 çünkü anlama yetisi “kendi birliğini sağlayan bir birliktir”86.  

Kant’a göre yargılarda sunulan tasarım çeşitliliğini tanımak açısından kategorik 

çekirdek kavramlara gereksinim duyulur. Ancak bir noktaya dikkat çekmemiz gerekir 

ki, kategoriler tek başlarına; yani görüler olmaksızın iş göremez. Sözgelimi, töz 

kavramı, altın, tahta vb. herhangi tikel bir tözün kavramı değildir. Kategoriler her 

zaman nesnelerin tikel kavramlarının formlarıdır. Kategorilerin yeni kavramlar 

türetilebilmesi için empirik içeriklerle verilmesi gerekir.  

Kant’a göre kavramlar, ister empirik ister saf olsun mantıksal kökleri – formları 

bakımından kökleri- düşünüm [Reflexion] gerektirir. Bu düşünüm aracılığıyla çok 

sayıda nesneye [Objecten] ortak olan tasarım bir oluşturulur. Bu tasarıma, form 

kategoriler yoluyla, yargı vermede verilir. Anlama yetisi düşünümü çeşitli mantıksal 

edimlerle yapar: 

 

“Anlama yetisinin, formları bakımından oluşturduğu mantıksal edimleri [actus] 
şöyledir: 
(i  tasarımların, bilincin birliğiyle bağıntılı olacak biçimde birbirleriyle 
karşılaştırılması 
(ii  farklı tasarımların tek bir bilinçte düşünülebilmesi olarak düşünüm 

                                                                                                                                                                                      
81

 Çağdaş kiplik mantığında olasılık ve zorunluluk operatörleri önermenin içeriğinin parçası kabul 
edilir. 
82

 Kant, B131. 
83

 Kant, A80/B106. 
84

 Kant, A69/B94, A80/B107. 
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 Bkz.: Kant, A65/B90. 
86

 Kant, B89-90. 
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(iii  tasarımların birbirlerinden farklı oldukları her şeyi soyutlama”87  
 

Anlama yetisinin bu işlemleri, kavram oluşturmak için özsel ve genel geçer 

koşullardır. Kant bir örnekle bu durumu şöyle açıklar: Ladin, söğüt ve ıhlamur 

gördüğümüzü varsayalım. Bu ağaçlar gövdeleri, dalları ve yaprakları bakımından 

birbirlerinden farklıdır. Yine de ortak özellikleri olan gövdeleri, dalları ve yaprakları 

üzerine düşünürüm. Bu özellikleri yani niceliği, biçimi vb. soyutlayarak, ağaç 

kavramını elde ederim. 

Kategorilerle ilgili değinmemiz gereken önemli başka bir nokta, tasarımların 

nasıl olup da kategorilerin altına gelebildiğidir? Yukarıda ele aldığımız gibi, 

deneyimden, deneyimin zorunlu koşullarına geçerken, önce yargı işlevlerine sonra 

da kategorilere ulaştık. Fakat, deneyimden türetilmemiş kategorilerin, duyarlıktan 

gelen tasarımlara uygulanması, bu sürecin iki heterojen kökten gelen ögeler 

içermesinden dolayı bir gerekçelendirme gereksinimi doğurur.88 Bu gereksinim aynı 

zamanda anlama yetisinin saf kavramlarını görünüşlere uygulayabilmenin olanağını 

da oluşturur.89 Sorunu bir başka biçimde koyacak olursak, deneyimlediğimiz dünya, 

nasıl olur da mantığımıza uyar? Kant, bu sorunun yanıtını Transendental Türetimde 

90verir.91 

Hatırlanacağı gibi, bir nesnenin düşünülebilmesi ya da bilinebilmesi için, 

mümkün deneyim içinde yer alması ve duyarlığın a priori formları olan uzay ve 

zaman koşullarına uyması gereklidir. Kategoriler, tasarımların bir kavram altına 

                                                                 
87

 Kant, 4:93-94. 
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 Bkz.: Kant, B117. 
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 Bkz.: Kant, A138/B177. 
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 Transendental Türetim, SAE'nin en tartışmalı bölümlerinden biridir. Bir çok yorumcu kendi felsefi 
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tersine Kant, tamalgının birliğini biricik öncül olarak kabul edip, buradan bilincin nesneleri arasında 
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arasında temel bir karşıtlık olduğunu düşünmüyorum” (Beatrice Longuenesse, Kant and the Capacity 
to Judge, Trans. by Charles T Wolfe, New Jersey, Princeton University Press, 2000, s. 60.) 
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 Bkz.: Kant, A97. 
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toplanmasını sağlıyorsa ve tasarımlar ancak duyarlıkta yer alan uzay ve zamanın 

formel koşullarında ortaya çıkıyorsa, bu durumda kategoriler ile duyarlığın formları 

arasında bir bağıntı olmak durumundadır. Bu bağlantıyı, imgelemin sentezi sağlar ve 

duyarlık ile anlama yetisi arasında aracılık eder.92 Bu aracı, bir yanıyla düşünsel 

[intellektuel], diğer yanıyla da duyusal olmalıdır. İşte Kant, tasarımların bir kavram 

altındaki birliğini sağlamak için aracı olan tasarıma transendental şema 

[transzandantale Schema] adını verir.93  Şemanın böylesi bir aracılığının kökeni 

zamanda saklıdır. Şema zamansal bir belirlenimdir. Zaman, iç duyunun formel koşulu 

olduğundan tüm tasarımlar zamandadır. Öte yandan, bir anlama yetisi kavramı, 

tasarım çeşitliliğinin saf sentetik bir birliğini belirtir. Zaman, hem tasarımların 

duyarlıkta verilebilmesinin koşuludur, hem de anlama yetisi kavramlarının yalnızca 

duyarlığın a priori koşulları uyarınca bir nesneye uygulanabilmesini sağlar. Dolasıyla 

zaman aracılığıyla, duyarlıktaki tasarımların anlama yetisi kavramları altında 

düşünülmesi sağlanır.  

Şema, imgelem sentezinin ürünüdür. İmgelem sentezi, saf ve empirik olarak iki 

düzeyde gerçekleşir. Empirik olandan yukarıda sentez başlığı altında söz etmiştik. 

Saf düzeyde gerçekleşen imgelem sentezine gelince bu transendental bir edimdir, 

“yalnızca a priori değildir, aynı zamanda diğer a priori bilgilerin olanağının koşullarını 

belirler”.94 Kant'a göre, bu saf sentez, anlama yetisinin saf kavramlarını da sağlar: 

“İmgelem yetisinin transendental sentezi, tüm anlama yetisi kavramlarının temelinde yer 

alır”95. Dolayısıyla empirik tasarımları, kavramlar altında toplanmasını sağlayacak 

yapı önce saf düzlemde gerekçelendirilmiş olur.  

Şema, sentezlenen tasarımlar için bir üretim kuralıdır. Böylelikle bir kavramın 

görüdeki tasarım çeşitliliğine ne türden bir birlik vereceği ortaya konur. Bir kavramın 

şeması96 aracılığıyla, imgelem yetisi hem kavramın hem de imgesinin [Bild] üretimi 

için genel bir yöntem belirler. Öyleyse, bir kavramın şeması, kavramın imgesini 
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 Bkz.: Kant, A124, B151-54. 
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 Bkz.: Kant, A138/B177. 
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 Kant, 23:18; Bkz.: Kant, B104. 
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 Kant her kavramın bir şeması olması gerekliliğine işaret eder ancak şemanın bir kavramda 
bulunuşu belirsizdir ve kökenini ruhun derinliklerinde bulur. (Bkz.: Kant, A141/B180).  
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sağlar; ama imgenin kendisi şema değildir. 97  Şema, imgelem yetisinin saf bir 

ürünüdür; oysa şemanın imgesi, imgelem yetisinin empirik yanının ürünüdür. 

Sözgelimi Kant’a göre bir sayı düşünüldüğünde, bu düşünüş bir imgede bir nicelik 

[Menge] tasarlamak için, bu sayının kavramıyla uyumlu olarak bir yöntemin 

tasarımıdır. Bir sıra boyunca yerleştirilen ‘. . . . .’, beş sayısının bir imgesidir.98 Beş 

şeması ise zaman görüsündeki bir kurallığı anlatır. Bu kuralın empirik olarak 

sergilenmesi ise bir imgedir. Beş şeması, beş'in, 5 deftere, taşa, portakala vb. 

uygulanmasını sağlar. Kant açısından şema tekil bir görüye yönelik değildir. 

Sözgelimi, dairenin şeması denildiğinde söz konusu olan yalnızca önümde duran 

metal para değil, genel olarak tüm daire biçimli nesnelerin görüsüne ilişkin bir 

belirlenimdir.  

Kategorilerle ilgili belirtilmesi gereken bir başka nokta, onların tüm diller 

açısından ortaklık taşımalarıdır. Kant, mantıksal formlar ile evrensel dilbilgisi 

arasında benzerlik kurar. Genel dilbilgisi [allgemeine Grammatik], dillerin malzemesi 

olan sözcükler olmaksızın, genel olarak dillerin formunu taşır.99 Tasarım birliklerinin 

adlandırılmasında görülen farklar, birliğin kurulması açısından söz konusu değildir.  

Kategoriler, anlama yetisinin kendinde içerdiği sentezin tüm temel saf 

kavramlarının listesidir. Bu sınıflandırma ortak bir kaynak olan yargı verme için olan 

yetisinin (aynı zamanda düşünme yetisidir  yapısından türetilir. Kategoriler, anlama 

yetisinin saf kavramlarıdır ancak onları anlama yetisinin tüm saf kavramları olarak 

nitelendirmek doğru olmaz. Kant, kategorileri kök-kavramlar [Stammbegriffe] olarak 

ele alır. Kategoriler yoluyla, başta saf kavramlar türetilebilir. Bu türetilebilir 

kavramlar, anlam yetisinin yüklenebilirleridir [Prädikabilien]. 100 Türetilebilir 

kavramlar, anlama yetisinin saf kavramlarının ya duyarlığın durumuyla [modi] ya da 

kendi aralarında birleştirilmesi sonucu elde edilir.  
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2.2.3.5. Bilinçte Birlik 
 

Görüldüğü üzere tasarımlar yargılar ve kavramlarda sentezlenmiş birlikli 

yapılar olarak kullanılmaktadır. Fakat Kant’a göre tasarımların, yargılarda ve 

kavramlardaki birliğinden önce gelerek bu iki birliği mümkün kılan başka bir birlik 

bulunur. Bu birlik, kategoriler çizelgesindeki “birlik”ten farklı olan, tamalgının 

kökensel sentetik birliğidir.101 (B 131-6).Tamalgının kökensel sentetik birliği şunları 

sağlar: 

(i  tüm yargıların ve kavramların bileşimini önceler. 

(ii  tüm tasarımların sistematik bütünlüğü kurar. 

(iii  tüm yargıların ve kavramların bir bilince ait olmasını gerçekleştirir.  

(iv  bilme yetilerinin birlikte çalışmasına aracılık eder.  

(v  yargıların mantıksal formlarını ve kategorileri içerir. 

Kant, kökensel sentetik birliği aynı zamanda kendilik-bilinci/öz-bilinç 

[Selbstbewußtein] olarak adlandırır. Öz-bilinç, tüm tasarımlara eşlik eden 

“düşünüyorum” tasarımını sağlar. “Düşünüyorum” aynı zamanda saf tamalgı ya da 

kökensel tamalgıdır. “Düşünüyorum” tasarımı, bir öznedeki tüm tasarımların birliğini 

oluşturur. “Düşünüyorum” fiili tüm tasarımlarımın bana ait olmasını sağlar. Kant’a 

göre görü çeşitliliğinin tam algının sentetik birliği altına getirilerek  a priori bilinmesi, 

insan bilgisinin en yüksek ilkesidir. Bu yanı sıra bilincin nesnel sentetik birliği tüm 

bilgiler için nesnel koşuldur. Dolayısıyla Kant yargıların birlikli olmasını 

“düşünüyorum” yoluyla gerçekleştirir.  

                                                                 
101

 Tasarım çeşitliliği, zorunlu olarak bilincin formel birliği altında durur. Buradaki zorunluluğu veren 
transendental temeldir. Bu temel uyarınca, kökende yer alan transendental tamalgı tüm deneyimi 
önceler ve olanaklı kılar. Tıpkı uzay ve zamanın görünüşlerin biçimsel koşulu olması gibi, tamalgının 
transendental birliği, kavramların oluşumu için zorunlu koşuldur. Görülerin tüm verilerini önceleyen 
bilincin birliği olmaksızın hiçbir bilgi ortaya çıkmaz. Bu saf, kökensel, değişmeyen bilinç transendental 
tamalgıdır. En saf nesnel birlik, yani a priori kavramların (uzay ve zaman  birliği bile, onunla görüler 
arasındaki bağıntı yoluyla mümkündür. Tamalgının bu sayısal birliği tüm a priori kavramların 
temelinde yatar. Kant, burada kalmayarak, sentetik bir birlik oluşundan ötürü, tamalgının 
transendental birliğini de türetmeye girişir. Bu türetimi yapanın ise imgelemin saf sentezi olduğunu 
açıklar (Kant, A118). 
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Yukarıda sıraladığımız Kant'ın yargı tanımlarından biri olan “Yargı, tamalgının 

nesnel birliği altına bilgi getirme tarzından başka bir şey değildir” ifadesinde yer alan 

“nesnel birlik”, tamalgının kökensel sentetik birliğidir. 

Şimdiye kadar ortaya koyduklarımız uyarınca, tasarımların birliği, anlama yetisi 

aracılığıyla sağlanıyordu. Birliğin iki düzeyi olan yargılar ve kavramları doğrudan 

anlama yetisi aracılığıyla gerçekleşmekteydi. Birliğin üçüncü düzeyi ise tamalgının 

kökensel sentetik birliği ile ilgilidir. Kant, B133 dipnotta yer alan bir açıklamasında, 

tamalgının sentetik birliğini, anlama yetisinin tüm kullanımlarının ilişkilendirilmek 

zorunda olduğu en yüksek nokta olarak ele aldıktan sonra açık olarak “bu yeti 

anlama yetisinin kendisidir” demektedir.   

 

2.3. Kant'ta Yargı Türleri ve A priorilik 

 

Bir önceki bölümde Kant'ta yargının temellendirilişinin a priorilikle olan ilgisini 

ele aldık. Belirtmemiz gerekir ki, her hangi bir yargının a priori temellerinin olması ile 

a priori yargı birbirinden farklıdır. Yargının a priori temellerinin olması tüm yargıların 

yukarıda ortaya koyduğumuz zemin üzerine yapılandırılmasıyla ilgilidir. A priori yargı, 

yargının ne tür bilgi verdiğini bildirir. Şimdi ise a priori bilginin olanağını sağlayan 

yargı türlerini inceleyelim.  

Kant, yargıları analitik ile sentetik olmak üzere ikiye ayırır. Ancak bu ayrım iki 

bakımdan yapılır. İlk bölümlemeyi, yargıların kaynaklarına ya da mantıksal 

biçimlerine göre değil içeriklerine göre yaptığının altını çizer. İçerikleri bakımından 

yargılar ya açıklayıcı [Erläuterung] ya da genişleticidir [Erweiterung]. Açıklayıcı 

yargılar analitik, genişletici yargılar sentetik olarak adlandırır. Bu yaklaşımın yanı sıra 

Kant bir başka bakımdan; verdikleri bilgi türüne göre de yargıları bölümler. Bu 

bölümleme uyarınca ise, yargılar ya a priori ya da a posterioridir. Her iki 

sınıflandırma birlikte değerlendirildiğinde yargıların analitik, sentetik a priori ve 

sentetik a posteriori olmak üzere üç türde olduğu görülür. Dolayısıyla, yargı türleri 

ile a priorilik arasında bağıntı düşünüldüğünde ele alınması gereken yargılar, analitik 

yargılar ile sentetik a priori yargılardır.  
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2.3.1. Analitik Yargılar 

 

Yukarında işaret ettiğimiz gibi Kant'a göre analitik-sentetik ayrımı yargının 

içeriğine göre yapılır. İçerik, bir yargıdaki özne-yüklem bağıntısının nasıl 

düşünüldüğüyle [gedacht wird] ilgilidir.102 Buna göre A öznesi ve B yükleminden 

oluşu bir yargıda bu bağıntı iki biçimde olabilir:  

(i  B yüklemi örtük olarak [versteckter Weise] A öznesinde içerilir [enthalten].  

(ii  B yüklemi A öznesinin dışında yer aldığı halde onunla ilişkilendirilir.  

Bu iki biçimden ilki analitik yargıları, ikincisi sentetik yargıları anlatır. Böylece 

analitik yargının ilk tanımına; “yüklem-kavramı özne-kavramında içerilen yargı”ya ulaşılır. 

Burada söz edilen içerme, yüklemin, öznede “açık olmayan ve benzer bir bilinçle 

düşünülmüş olanı”103 dile getirmesidir.  

Kant, analitik yargının diğer bir tanımını şöyle yapar:  

 

“kesinlikleri kavramların (öznenin kavramının yüklemin kavramıyla  özdeşliğine 

dayanan önermeler [Sätze], analitik önermeler olarak adlandırılır”104  
 

Bir analitik yargıda kavramların özdeşliği ya seçik ya da örtüktür. Seçik özdeşlik 

durumunda analitik önermeler [Sätze] totolojiktir. Totolojik önermeler “boş 

virtualiter” [virtualiter leer] veya “boş-sonuçludur“ [folgeleer]. Sözgelimi “insan, 

insandır” önermesi böylesi bir totolojik analitik önermedir. Bir insanın insan 

olduğunu bilmek, bilgide hiçbir genişleme sağlamaz. Bu bakımdan totolojik özdeş 

önermeler kullanışsızdır. Örtük özdeş önermeler ise ne verimsiz ne de sonuçları 

açısından boştur. Bu tür bir önermede öznede örtük olarak yer alan yüklem 

işlenerek açık olarak dile getirilir. 

Kant'a göre analitik yargılar aşağıdaki özellikleri taşır : 
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 Bkz.: Kant, A7/B10. 
103

 Kant, 4:266. 
104

 Kant, 9:111. 
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(i  Analitik yargılar a priori bilgi verir.  

(ii  Bir analitik yargı dile getirilmeden önce, yargının yüklemi özne içinde zaten 

düşünülmüştür. 

(iii  Analitik yargılarda yüklemin özneyle bağıntısı özdeşlik aracılığıyla 

düşünülür.  

(iv  Analitik yargılar çelişmezlik ilkesine dayanır.  

(v) Analitik yargılar, açıklayıcı yargılardır. 

(vi  Analitik yargılarda yüklem aracılığıyla özne kavramına bir şey eklenmez. 

(vii  Analitik yargının ortaya konulması gerçekte yüklemin ayrıştırılması, 

yüklemin oluşturucu kavramlarının açığa çıkartılmasıdır.  

(viii  Analitik yargılar bilgiyi hiçbir biçimde genişletmez. Daha önce edinilmiş 

bir kavramı açıklar ve onu daha anlaşılır kılar.  

(ix  Analitik yargılar deneyim üzerine temellendirilmez ancak yargıda kullanılan 

kavramlar deneyim kökenli olabilir. 

(x) Olumlu bir analitik yargı, özne hakkında çelişkiye düşülmeden değillenemez. 

Bu nedenle, analitik yargılar, kavramları deneysel olabilen a priori yargılardır. 

Sözgelimi “altın, sarı bir metaldir” kavramları deneysel kökenli olan analitik bir 

yargıdır. Bu noktada kıyasla analitik yargı arasındaki bağıntı dikkat çekicidir. Kıyas, 

Kant çağının mantığında önemli bir yer tutar. Bilindiği gibi kıyasta önceüller nasıl 

elde edilirse edilsin, öncüllerle sonuç arasında a priori bir bağıntı bulunur. Bu durum 

analitik yargıyı oluşturan kavramlar için de geçerlidir. Dolayısyla analitik yargılar 

kavram oluşturmaz. Zaten oluşturulmuş kavramlar arasında bağıntı kurar.  

(xi  Olumlu bir analitik yargı, doğruluk koşullarını kendi içinde taşır. Özne olan 

kavramdan, çelişmezlik ilkesi uyarınca yüklem çıkartılır. Böylelikle yargının 

zorunluluğunun bilincine varılır.  

(xii  Analitik yargılar aksiyomatik değil, diskursiftirler.105  

(xiii  Analitik yargıların olanağı Kant’ın “her kavramın çözümleme aracılığıyla 

tanımlanabilir”106 olduğuna ilişkin görüşlerine dayanır. 
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 Bkz.: Kant, 9:111. 
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 Kant, B755. 
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 Kant'ın analitik yargılara ilişkin klasik örneği “bütün cisimler yer kaplar”107 

yargısıdır. Kant'a göre bu yargıda “cisim” ile “yer kaplama” arasındaki bağıntı “cisim” 

kavramının dışında değildir. Henüz yargı verilmeden önce “yer kaplama” özne-

kavramında yani “cisim”de zaten düşünülmüştür. Bu yüzden yargı analitiktir. Bu 

yargıdaki özne-yüklem bağıntısı, “cisim” kavramının ayrıştırılmasına dayanır. 

Ayrıştırma yoluyla, bir kavramda düşünülen çeşitliliğin bilincine varılarak, kavram 

seçik duruma getirilir. Söz konusu yargı 9:111'de başka bir tarzda şöyle dile getirilir: 

“Cisim (a+b  kavramına ait her x'e, yer kaplama (b  da aittir.” Daha önceki bölümde ele 

aldığımız gibi Kant açısından her kavramın altında bir çeşitlilik durur. Bir başka 

deyişle kavram çeşitliliğin birliğidir. Kant'a göre, bir kavramla, bu kavramın altında 

duran çeşitliliğe göre daha küçük bir çeşitliliği altında toplayan başka bir kavram a 

priori bağıntılıdır. Analitik yargılar, çeşitlilik bakımında birbiriyle özdeş ya da birinin 

diğerini kapsadığı çeşitlilikleri altlarında toplayan kavramların bağıntısından oluşur. 

Dolayısıyla daha kapsamlı bir çeşitliliğin kavramını düşünen biri, daha az kapsamlı bir 

çeşitliliğin kavramını zaten düşünüyordur. İşte bu nedenle Kant, analitik yargıları 

açıklarken kavramların birbirlerini içeriyor olmasından yola çıkar.  

Yukarıdaki bağlam açısından Kant'ın analitik yargıları temellendirişinde kimi 

sorunlar ortaya çıkmaktadır, aşağıda bu sorunları ele alacağız. 

 

Analitik Yargılara Yönelik Eleştiriler 

1. İçerme 

Bir önceki bölümde Kant'ta kavram oluşturma ve yargı vermenin tasarım, 

sentez ve birlik içeren bir süreç sonunda gerçekleştiğini ortaya koymuştuk. Buna 

göre, kavramlarla yargılar, çeşitli düzeydeki tasarımların birliğini ifade eden 

toplamlardır. Dolayısıyla analiz yoluyla, toplamları oluşturan bileşenlere ulaşabilmek 

mümkündür. Dolayısıyla bileşim ve analiz, kavramlar ile yargılar için ortak 

temellerdir. Bu temeller kavramdan, analitik yargılara geçişi olanaklı kılar. 

Kant’a göre analitik yargılar "öznedeki kavramın ayrıştırılmasıyla” elde edilir. 

Bu ayrıştırma yoluyla “[özne kavramı] içinde halihazırda düşünülen, oluşturucu kavramlar 
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açığa çıkarılır”.108  Dolayısıyla kavram analiziyle, kavramda içerilen alt kavramlar 

ortaya konur: “Analitik yargılarda verilen kavram tutularak, bu kavram içinden başka bir 

şey çıkarılır”109 İşte çıkarılan “başka şey” farklı kavramlardır. Öyleyse, Kant açısından, 

bir kavramla altında içerilen başka kavramlar arasında kurulan bağıntı analitikliği 

sağlar.  

İçermenin, analitik yargıların olanağı açısından belirleyiciliğine karşın, böylesi 

bir temelin sağlamlığı kuşku götürür. Kant, analitik yargıları zorunlu ve genel geçer 

olarak kabul eder. Bu durumda analitik bir yargıda özne-kavram ile yüklem-kavram 

arasındaki içerme bağıntısı herkes açısından kurabilir olmalıdır. Bunun içinse bir 

kavramda içerilen tüm alt-kavramların saptanabilir olması gerekir. Bu koşul 

sağlandığı ölçüde kavramda içerilen alt-kavramlarla kurulan her bağıntı analitik 

olabilir. Bir kavramın içerdiği bütün alt-kavramların ortaya konulabilmesi için ise 

kavramın tam bir tanımının yapılabilmesi mümkün olmalıdır. Oysa Kant bir kavramın 

tam bir tanımının yapılabilmesi konusunda kuşkuludur. Sözgelimi Kant, empirik bir 

kavramın bütünüyle tanımlanamayacağını yalnızca açık kılınabileceğine işaret eder; 

çünkü tanımlamak sınırları içinde bir şeyin tüketici bir kavramını ortaya 

koymaktır.110 İçerme, analitiklik için bir ölçüt ise, bir kavramın başka bir kavramda 

içerilmesinin ölçütü nedir? 111 Bu sorunun yanıtının Kant'ta bulunduğunu söylemek 

güçtür. Nitekim Kant, bu konuda çok sayıda eleştiri almıştır. Bu konudaki bazı 

eleştirileri şöyle sırlayabiliriz:  

(i) Quine, içermeyi şöyle anar: “metaforik bir aşamada bırakılan içerme 

kavramı”112.  
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(ii) Gardner, içermenin bir kavramın bir başkasında düşünülmesiyle 

ilişkilendirilmesiyle, analitik/sentetik ayrımının fenomenolojik bir ayrıma 

dönüşebileceğine dikkat çeker. Bu durumun bir sonucu olarak Kant’ın psikolojizmle 

karşı karşıya kalabileceğini belirtir. Çünkü ‘içerme’ belirsiz kaldığı sürece, aynı yargı 

biri için analitik bir başkası için sentetik olabileceğini vurgular.113 

(iii  Bir başka eleştiri ise Wild ve Coblitz’den gelir. Onlara göre de içermenin 

anlamı bulanıktır.114 

(iv) James Van Cleve, ‘içerme’ yoluyla analitikliği açıklamanın sınırlayıcı ve dar 

olduğunu öne sürer.115  

(v) İçermenin analitiklik için bir ölçüt olmaması konusunda diğer bir eleştiri 

Bolzano'dan gelir. Bolzano’ya göre, bir kavramın bir başka kavramda “bulunmasını” 

açıklamak için iki terim kullanılmalıdır: içerme ve çıkarım. “Çıkarım” mantıksal bir 

sonuç çıkarmaya gönderim yaparken, “içerme” böylesi bir gönderim yapmaz. 

Çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde Bolzano’nun bu konudaki eleştirilerini daha 

yakından inceleyeceğiz. Bolzano’ya göre Kant, ‘içerme’den söz ederken bunu 

mantıksal bir sonuç çıkarma olarak ele almamıştır.  

 

2. Yargının İşlevi  

Kant’ın analitik yargı ile sentetik yargı arasında ayrım koymak için kullandığı 

ölçütlerden biri yargının açıklayıcı ya da genişletici olmasıdır. Hatırlanacağı gibi Kant, 

analitik yargıları açıklayıcı karakterde, sentetik yargıları ise genişletici karakterde 

görmüştür.116  

Analitik yargıların kavramlarda açıklık elde etmeye yarar olmalarından ötürü 

Kant onları “çok önemli ve zorunlu”117 olarak değerlendirir. Fakat kanımızca Kant, bu 

‘önemi‘ anlatmak konusunda yeterince net değildir. Bu konudaki çekincemiz analitik 

yargının olanağı ile işlevi arasındaki bağıntıda yatar. Kant, SAE’nin A basımında, 
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önceden edinilmiş bir kavramın analitik yargılar yoluyla daha anlaşılır kılındığını 

bildirir.118 Ancak, bende bir kavram varsa ve bu kavramı kullanıyorsam, kavramın 

zaten anlaşılır olması gereklidir. Dolayısıyla, analitik yargı kavramı anlaşılır kılmaz. 

Tersine kavram anlaşılır olduğunda analitik yargı kurabilirim. Oysa Kant’a göre 

kavramı anlaşılır kılan, analitik yargıdır. Öte yandan bende kavramın belirsiz ve kesin 

olmayan kavrayışı varsa, yargının analitik olup olmadığı kanıtını değerlendirecek bir 

durumda olamam. Bundan dolayı, Kant’ın önerdiği biçimde, analitik yargılar, 

olanaklı olduklarında kullanışsız, kullanışlı olduklarında ise olanaksızdır. Belki de Kant 

bu tuhaflığın farkına vardığı için bu bölümü SAE’nin B baskısından çıkarmıştır.  

 

3. Kategorik Özne-Yüklem Bağıntısı: 

Yukarıda gördüğümüz gibi Kant yargıları kategorik, koşullu ve ayrık olmak 

üzere üçe ayırmıştı. Kant’a göre kategorik yargılarda, yalnızca iki kavram düşünülür. 

Hipotetik yargılarda, iki yargının bağıntısı ele alınır. Ayrık yargılarda ise çok sayıda 

yargı birbirleriyle bağıntılıdır.119  

Bunların yanı sıra SAE’nin yargılarla ilgili bölümlerinden birinin başlığı “Analitik 

ve Sentetik Yargılar Arasındaki Ayrım”dır. Bu bölüm şu sözlerle başlar: “öznenin, 

yüklemle bağıntısının düşünüldüğü tüm yargılar...” Girişten ve bölümün geri kalan 

kısmında dile getirilenlerden anlaşılacağı üzere Kant, analitik-sentetik ayrımını tüm 

yargılar için değil, yalnızca özne-yüklem formunda olanlar geçerli saymıştır. Kant’ın 

bu konudaki tavrına karşın Bolzano, Frege ve Russell başta olmak üzere pek düşünür 

Kant’ı eleştirmişlerdir. Onlara göre, kategorik özne-yüklem formunda olmamalarına 

rağmen analitik nitelikte şöylesi yargılar mümkündür: “X, Y’nin solunda ise Y, X’in 

sağındadır” ve bu gibi tümceler Kant’ın analitiklik formu üzerinden ele alınamaz. 

Öte yandan Kant, her özne-yüklem formunda yargıyı analitikle ilişkilendirmez. 

Sözgelimi, “Tanrı, vardır”, “Tilkiler vardır” vb. tarzında yargılar yüklem içermelerine 

karşın, Kant açısından bu özne-yüklem bağıntısı çerçevesinde düşünülmezler. Çünkü 
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Kant’a göre “varlık açık olarak gerçek bir yüklem değildir”120 . Üstelik Kant’ın bizzat 

kendisi bu tür yargıları tartışır ve onların sentetik olduğunu belirtir.121 

Bütün bu açıklamalardan sonra Kant açısından “Ahmet, Mehmet’ten uzun, 

Mehmet, Mustafa’dan uzun ise, Ahmet, Mustafa’dan uzundur” formunda bir yargıyı 

analitik olarak nitelendirmenin olanağı yoktur. Çünkü, Kant analitikliği kategorik 

yargılarla sınırlı tutmaktadır. Bu durumda böylesi koşullu bir yargının Kant açısından 

analitiklik dışı olduğu açıktır. 

 

4. Yargıyı Düşünüş Biçimi  

Analitikliğin bir başka ölçütü, psikolojik durumlarla yakın ilgi içinde durur 

görünmektedir. Buna göre bir önermenin analitik olup olmaması yargının nasıl 

düşünüldüğüne bağlıdır. Kant şöyle demektedir: “Özne, her zaman, içinde - bulanık da 

olsa yer aldığı düşünülen kurucu kavramlarına ayrıştırılır.”122  

Bu yaklaşımın olası bir sonucu, bir yargının analitik olup olmadığının, yargıyı 

oluşturan kişinin eğilimine ya da yönelimine dayandığı olur. Lewis White Beck tam 

da bu noktada Kant’ın analitik yargıları tanımlarken fenomenolojik bir ölçüt 

kullandığını belirtir.123  Beck’e göre öznenin kavramında ‘gerçekte düşünülmüş’ 

olanın iç-gözlemle (introspective  bulunduğu yöntem psikolojiktir. Bu yaklaşım 

uyarınca, aynı yargı bazılarına göre analitik, bazılarına göre sentetik olabilir. X 

kişisinin A kavramı içinde düşündükleri bir başkasının düşündüklerinden farklı 

özellikler taşıyabilir. Bundan dolayı X’in analitik kabul ettiğini bir başkası sentetik 

olarak değerlendirebilir. 

Burada ortaya çıkan öznel-göreli yaklaşımı örneklerle açmaya çalışalım. Şöyle 

bir yargımız olsun:  

(*  “Bütün enişteler yetişkindir.”  

                                                                 
120

 Kant, B626. 
121

 Bkz.: Kant, B625-626. 
122

 Kant, B11. 
123

 Bkz.: Lewis White Beck, "Can Kant's Synthetic Judgments Be Made Analytic?", Kant Studien, Sayı: 
47, 1955, s. 175. 



 61 

‘Enişte’ kavramının bilen öznedeki açık seçikliğine göre bu yargının düşünülüşü 

değişir. Eğer “enişte” kavramı bütünüyle seçik ise, bir başka deyişle, enişte 

kavramının tam analizi, “erkek”, “kardeş kocası” ve “yetişkin” kavramları ise (*  

yargısı şu biçime dönüşür: 

(**  Bütün yetişkin, erkek, kardeş kocaları yetişkindir. 

Öte yandan, enişte tasarımı seçik değilse, sözgelimi “kardeş kocası” olma 

durumu, tasarımda içerilmiyorsa (*  yargısı şu biçime dönüşür: 

(***  Bütün yetişkin, erkekler, yetişkindir. 

Bu durumda denilebilir ki, “enişte” tasarımının seçiklik durumuna göre, 

yargıya eşlik eden zihinsel durum değişir.  

Yukarıda belirttiğimiz gibi, Kant kavram ayrıştırmasından yargılara geçer. 

Kantçı anlamda analitik yargıların temellendirilmesinde en büyük boşluk burada 

ortaya çıkar. Kant’ın analitik yargı tanımı hatırlanacak olursa, analitik yargı, yüklemi 

öznede içeren yargıdır. Yargının, öznede içerilip içerilmediğini anlamak için özne 

kurucu bileşenlerine ayrıştırılır. Ayrıştırma yoluyla, verilen kavramın alt kavramları 

elde edilir. Böylelikle, kavramla aynı kaplamı olan kavramlar toplamına ulaşılır.  

Kant, aynı kaplamı olan kavramları, “karşılıklı olarak birbiriyle değiştirilebilen” 

kavramlar olarak nitelendirir.”124  

Yukarıdaki örnekten devam edecek olursak, “enişte” kavramının analizi 

< Yetişkin + Erkek + Kardeş Kocası > kavramlarını verir. 

“Enişte” kavramı ile “yetişkin”, “erkek”, “kardeş kocası” kavramlarının toplamı, 

karşılıklı olarak değiştirilebilen kavramlardır. Verilen bir kavramın bileşenlerinin 

bulunması, kavramın sergilenmesi ya da ortaya koyumudur.125 Bu ortaya koyumların 

her birine basit kategorik formda analitik bir yargı karşılık gelir. Çünkü 

(i  Yargının yüklemi, öznede içerilir. 

(ii  Yüklem, öznenin bileşenlerinin en az birisiyle özdeştir126 . 

(iii  Yargının reddedilmesi, yüklemin ve başka kurucu bileşenlerin değillenmesi 

ile formel bir çelişki taşır.127 
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Bundan dolayı;  

(i  Bütün enişteler, yetişkindir. 

(ii  Bütün enişteler, kardeş kocasıdır. 

(iii  Bütün enişteler, erkektir. 

(iv  Bütün enişteler, yetişkin erkeklerdir.  

(v  Bütün enişteler, kardeş kocası yetişkinlerdir. 

(vi  Bütün enişteler, yetişkin kardeş kocalarıdır. 

(vii  Bütün enişteler, yetişkin, erkek, kardeş kocasıdır. 

yargılarının tamamı a priori bilgi veren, analitik yargılardır ve “enişte” 

kavramının farklı ortaya koyumlarıdır.  

Verilen bir kavramın tam bir ayrıştırılması, kavramın analitik tanımını verir.128 

Buna karşın Kant, analitik tanımların temeli konusunda kuşku duyar gözükmektedir: 

“Verilen bir kavramın, tüm özelliklerini tüketen tam bir ayrıştırma yapıldığından emin 

olunmadığı sürece, hiçbir analitik yargı kesin değildir”129  

 

 

2.3.2. Sentetik Yargılar 

Kant, açısından sentetik yargı bilgimizi genişletir. Çünkü bu tür bir yargının 

doğruluğu içerdiği kavramların anlamlarına dayanmaz. Şöyle demektedir: 

 
“[öznenin] İçinde düşünülenlerden başka bir şeyle bağıntı kurularak, verilen 
kavramın ötesine geçilir. Bu bağıntı [özne-yüklem arasındaki] asla bir özdeşlik ya 
da çelişmezlik ilkesiyle ilgili bir bağıntı değildir. Yargının kendisinden yola çıkarak 

kurulan bağıntının doğruluğu ya da yanlışlığı asla keşfedilemez”. 130 
 

Dolayısıyla sentetik bir yargıda yargının dışından başka bir şeyle yargının 

doğruluğu sağlanır. Bu yüzden Kant, “sentetik yargılarda, özne kavramının dışında, bu 

öznede içerilmeyen bir yüklem yine de bilinecekse, anlama yetimin dayanabileceği başka bir 
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(X  olmalıdır” 131  demektedir. Buna göre, birbirlerinde içerilmeyen kavramlardan 

yapılan sentezler, yargının iki temel öğesi olan özne ile yüklem dışında başka bir aracı 

gerektirir.132
 Öyleyse bu üçüncü şey doğrudan yargıda bulunmaz. Kant’a göre, bu 

üçüncü şeyin kavram olması da beklenemez; çünkü kavram çözümlemesinden 

yalnızca analitik bilgi elde edilir. Bu nedenlerden ötürü Kant, sentetik bir yargıda, 

kavramlar arasındaki bağı kuranın görü olduğunu belirtir. Görü empirik kökenli 

olduğunda, sentetik a posteriori yargılara, saf olduğunda ise sentetik a priori 

yargılara ulaşılır.  

 

2.3.2.1. Sentetik A posteriori Yargılar 
 

Sentetik a posteriori yargılarda iki kavram arasında bağıntı kurmaya yarayan X, 

deneyim kökenlidir. Kant’a göre bu tür yargıların deneyimle bağıntılı olmaları, bu 

yargılara ilişkin özel bir açıklama yapmaya gerekliliğini ortadan kaldırır; çünkü Kant 

açısından deneyim, algıların sürekli sentezinden başka bir şey değildir. 133  

Kant açısından sentetik a posteriori yargılar, görüden olumsal olarak 

karşılaşılan empirik görüye dayanır. Sözgelimi, “Soma’da linyit kömürü bulunur” bir 

sentetik a posteriori yargı örneğidir. Bu yargı zorunluluk taşımaz ve yargının çelişiği 

düşünüldüğünde hiç bir çelişkiye düşülmez.  

 

2.3.2.2. Sentetik A Priori Yargılar 
 

Kant’ın yargı konusunda köktenci değişikliği, sentetik a priori yargılarda ortaya 

çıkar. Bu yargıların olanağının ortaya konulması öznenin bilginin merkezine 

çekilmesini sağlar. Böylece özne kendisine gelen çeşitliliği işleyerek doğayı kurar. Bu 

kurma işlemini sağlayan bilme yetileri aracılık edense sentetik a priori yargılardır.  

Kant sentetik a priori yargıların olanağını şöyle açıklar: 
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“Sentetik a priori yargılar böylece, a priori görünün biçimsel koşullarını, imgelem 
yetisinin sentezini ve sentezin transendental bir tam-algıdaki zorunlu birliğini 
genel olarak olanaklı bir deneyimin bilgisi ile ilişkilendirdiğimiz zaman 
olanaklıdırlar. Genel olarak deneyimin olanağının koşulları aynı zamanda deneyim 
nesnelerinin olanağının da koşullarıdırlar ve bu nedenle sentetik a priori bir 

yargıda nesnel gerçeklik taşırlar dediğimiz zaman olanaklıdırlar.”134 
 

Görüldüğü gibi sentetik a priori yargılar 

(i  Görünün biçimsel koşulları 

(ii  İmgelem yetisinin sentezi 

(iii  Tam-algının sentetik birliği üzerinde temellendirilir.  

Bu üçlü temelin aynı zamanda, çalışmamız boyunca ortaya koyduğumuz, genel 

olarak yargının temelleriyle aynı olduğu hemen dikkat çekecektir. Öyleyse sentetik a 

priori yargılar, tüm yargıların kökeninde yer alan yargılardır. Bir başka deyişle ilkin 

sentetik a priori yargılar olanaklı olduktan sonra diğer türde yargılar verilebilir. Bu 

savımızın bir başka dayanağı yukarıdaki alıntıda da dile getirildiği gibi, sentetik a 

priori yargıların olanağının aynı zamanda deneyim nesnelerinin olanağı da olmasıdır. 

Bu durum sentetik a priori yargıların nesne kuran yargılar olması anlamına gelir. Kant 

açısından nesne yargı fiili yoluyla öznede kurulduğundan, nesneden söz etmek aynı 

zamanda kavramdan da söz etmek anlamında gelir. Çünkü nesne ile kavram arasında 

bir eşdüzeylilik bulunur. Dolayısıyla sentetik a priori yargılar aynı zamanda 

kavram/nesne kuran yargılardır. Şimdi nesne ve kavram kurmanın koşullarına daha 

yakından bakalım. 

Yukarıda söylediğimiz gibi sentetik yargılarda ‘üçüncü şey’ aracılığıyla 

birbirinde içerilmeyen iki kavram bir araya getirilerek sentezlenir. Acaba bu üçüncü 

şey sentetik a priori yargılar açısından nedir? Kant’a göre bu sorunun yanıtı, tüm 

tasarımlarımızda ortak içerilen öğeyi ele almayı gerektirir. Bu ise, tüm tasarımların iç 

duyuda [innere Sinn] ve onun a priori formu olan zamanda bulunuşudur.135 Yukarıda 

belirttiğimiz gibi Kant’ın görüye ilişkin yaptığı açıklamalardan biri görünün tekil bir 

tasarım olduğuna ilişkindir. Bu yüzden görü, sanki nesnenin varlığına doğrudan 
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doğruya bağlı bir tasarım olarak görünür. Böyle olunca da a priori temelli bir yargı 

olanaksız gibi görünmektedir. Ancak, Kant açısından görünün nesneden önce 

gelmesinin koşulu, görünün duyarlığın biçimi olmasından kaynaklanır. 

 Dolayısıyla Kant açısından bir kavramın nesnesi, görü olmaksızın kurulamaz. 

Bununla birlikte bir saf görü, nesneden önce a priori olanaklı olsa da, bu görü bile 

nesnesini ve dolayısıyla nesnel geçerliliğini ancak yalnızca biçimi olduğu empirik görü 

yoluyla kazanabilir. Bundan dolayı bütün kavramlar ve onlarla birlikte bütün ilkeler a 

priori olsalar da, yine de empirik görülerle – olanaklı deneyim içinde verilenlerle- 

bağlantılı olmalıdır. Bu bağlantı olmadan nesnel geçerlilikleri yoktur.136 Kant bu 

konuda şöyle demektedir:  

 
“Bir bilginin nesnel gerçekliği varsa, e.d., bir nesneye [Gegenstand] gönderimde 
bulunursa [sich beziehen] ve bu nesnede anlam [Sinn] ve gönderimi [Bedeutung] 
varsa, bu durumda nesne herhangi bir tarzda verilebilir. Böyle bir nesne yoksa, 
kavramlar boştur. Bu boş kavramlar yoluyla düşünsek bile, gerçekte bu düşünüşle 

hiçbir şey tanımayıp [erkennen] yalnızca tasarımlarla oynarız ”137 
 

 “Bir nesne verme, dolaylı anlamında olarak değil, dolaysızca görüde sergilenmesi 
[darstellen] anlamındaysa, deneyimde (ister fiili gerçek, isterse olanaklı deneyim 

olsun) nesnenin tasarımına gönderim yapılmasından başka bir şey değildir.”138 
 

Dolayısıyla, bir bilginin nesnel gerçekliği olacaksa olanaklı deneyimle bağıntılı 

olması zorunludur. Kant açısından sentetik a priori yargılarının olanağını şöyledir: 

 
“Her nesne [Gegenstand], olanaklı bir deneyimde görünün çeşitliliğinin sentetik 

birliğinin zorunlu koşulları altında yer alır.”139 
 

Deneyim, görünüşlerin sentetik birliğidir. Bu sentetik birliğin formunun ilkeleri 

a priori bulunur. Bundan dolayı deneyim nesnel gerçeklik kazanır.  

Böylece sentetik a priori yargıların, a priori görünün biçimsel koşullarında 

durmak zorunda olduğunu gördük. Ancak bu koşul sentetik a priori yargılar için 
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yeterli değildir. Bir başka koşul tasarım çeşitliliğin sentezlenebilmesidir. Sentezi 

anlama yetisiyle işbirliği içinde imgelem yetisi yapar. Anlama yetisi nesnenin 

verilebilmesi için kurallar düzenler. Bu kurallar olmadan görünüşler nesnenin 

bilgisine dönüşemez. Anlama yetisinin bir nesnenin verilebilmesini sağlayan 

kuralları, a priori ilkelerdir. Bu ilkeler kendilerinde başka yargıların temellerini 

taşımaktadırlar. 140 Dolayısıyla bu ilkeler sentetik a priori yargılara kaynaklık ederler. 

Böylelikle insan zihni ile doğa arasındaki uyum sağlanır.  

Söz konusu ilkeler, anlama yetisiyle iç duyu arasındaki bağıntıda ortaya çıkar. 

Hatırlanırsa tüm sentezlere eşlik eden koşul zamandır. İşte bu ilkeler, zamanın a 

priori sentezleridirler. Böylelikle transendental yargılar olarak iş görerek, bir 

nesnenin kavram altına getirilmesinin koşullarını sağlarlar. Her bir ilke imgelemin 

sentezinin belli bir bakımdan özelleştirilmesine dayanır. Dolayısıyla bu ilkelerle 

şemalar arasında bağıntı bulunur. Çünkü şema, imgelem yetisinin gerçekleştirdiği 

zaman belirlenimidir. Bu yüzden ilkeler de şemaların özelleşmiş halleridir.  

Kant, ilkeleri kesinlikle ilgileri bakımından ikiye ayırır. Buradaki ayrım birinin 

diğerinden daha kesin oluşuna yönelik değildir. Ayrım kesinliğin nasıl elde edildiğine 

ilişkindir. Yoksa ilkelerin hepsi zaten kesindir. Buna göre bazı ilkelerin kesinliği 

dolaysız ve görüseldir. Kant bu tür ilkeleri matematik ilkeler olarak adlandırır. 

Matematik ilkelerin sentezinde bir görünüşün salt görüsüyle ilgilenilir. Burada 

görünün a priori koşulları herhangi bir olanaklı deneyim için mutlak zorunlu 

koşullardır. Dinamik sentezde ise görünüşlerin varoluşuyla ilgilidir. Dinamik ilkelerin 

kesinliği diskursiftir. Matematiksel ilkeler kurucu ilkelerken, dinamik ilkeler 

düzenleyici ilkelerdir ve her iki tür ilke de olanaklı deneyimin saf şemalarını içerir.141 

Matematik sentezi sağlayanlar 

1. Görünün Aksiyomları [Axiome der Anschauung] 

2. Algının Beklentileri [Antizipationen der Wahrnehmung]  

Dinamik sentezi sağlayanlar 

3. Deneyimin Analojileri [Analogien der Erfahrung] 
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4. Empirik Düşüncenin Büsbütün Postulatlarıdır. [Postulate des empirischen 

Denkens überhaupt]  

Bu ilkeler yoluyla, bir nesnenin olanaklı deneyim içinde yer alması koşullara 

bağlanarak ortaya konulur. Böylelikle bir nesne, uzam-zaman görüsü içine 

yerleştirilebilir, yayılımlı ve yoğunluklu bir büyüklük olur, töz ve nedensellik ilkeleri 

yoluyla yönlendirilebilir. Şimdi kısaca bu ilkeleri ele alalım 

Görünün Aksiyomları: “Tüm görüler yayılımlı büyüklüklerdir” [extensive 

Größen].142 

 Tüm görünüşler, deneyime konu edilebilmeleri için yayılımlı uzamsal ve 

zamansal özellikler taşımak zorundadır. Bir başka deyişle belirli uzamsal ve zamansal 

konumlarda bulunan görülerin algılanabilmeleri için yayılımlı büyüklükler olmaları 

gerekir.  

Bu aksiyomlar, kategoriler çizelgesindeki nicelik başlığıyla uyumludur. O başlık 

altında yer alan birlik, çokluk ve tümlük kategorileri uzam ve zamanın yayılımlı olarak 

ölçülmesi sağlanır. Burada Kant’ın çıkış noktası, parçaların sürekli olarak birbirlerine 

eklenerek bir bütün oluşturmalarıdır.  

Kant’a göre görünün aksiyomları yoluyla saf matematiğin empirik nesnelere 

uygulanabilmesi sağlanır. Geometri açısından, geometrik şekillerin inşa edilmesinde 

imgelemin üretici sentezinin sürekliliği rol alır. Bu aksiyomlar, altında dışsal bir 

görünüşün saf kavramın şemasının ortaya çıkabileceği a priori görünün koşullarını 

dile getirir.143  

Aritmetiğin olanağını görünün aksiyomları ortaya koyar. Ancak Kant’a göre 

aritmetikte aksiyomlar bulunmaz. Aksiyomlar yerine ise sayı formülleri [Zahlformeln] 

bulunur.144 Bu formüllerin her biri sentetik a priori bir yargıdır. 

Algının Beklentileri: “Tüm görünüşlerde, bir duyum nesnesi olan real, 

yoğunluğu [intensive]; yani derecesi [Grad] olan bir büyüklüktür.145  

                                                                 
142

 Kant, A162/B201. 
143

 Bkz.: Kant, A163/B204. 
144

 Bkz.: Kant, A164/B205. 
145

 Kant, A166/B207. 



 68 

Kant’a göre duyumlarımız dışımızdaki cisimler aracılığıyla sağlanır. 

Duyumlarımızın nesneleri görünüşlerdir. Görünüşler uzam ve zaman saf görülerinin 

yanı sıra, dışımızdaki bir nesneye ait içeriği de barındırır. Görünüşler ancak belli 

yoğunluk derecelerinde verildikleri sürece, real nesnelerin özellikleri hakkında bilgi 

verebilirler. Böylelikle empirik bilinçten saf bilince geçmenin bir derecesi olur.  

Yoğunluklu bir büyüklük, kategoriler çizelgesinin nitelik başlığıyla ilgilidir. 

Yukarıda dile getirdiğimiz gibi nitelik başlığı altında gerçeklik, değilleme ve sınırlama 

formları bulunur. Dolayısıyla, algının beklentileri gerçeklik, değilleme ve sınırlama 

bakımında göz önünde tutulurlar. Gerçeklik duyumlarda bir görünüşün varlığını 

bildirir. Değilleme ise görünüşün yokluğunu belirtir. Sınırlama ise duyumların 

sınırlarını çizer. Bir duyumun yoğunluklu büyüklük olarak ele alınması her üç 

kategorinin birlikte kullanımını sağlar.  

Burada şöyle bir soru akla gelebilir: duyumlar, dışımızdaki nesnelerle ilgili ise 

bir deneyimde içeriğin a priori bir ilke yoluyla önceden beklenmesi nasıl olanaklıdır? 

Kant’a göre bir duyumun niteliği, yoğunluk derecesinden farklıdır.146 Bu bakımdan ne 

tür niteliklerin duyumsanacağı elbette a priori bilinmez. A priori bilinen bir duyumun 

formudur. Bir duyum kapladığı uzam-zaman büyüklüğünün belli bir yoğunluk 

derecesi olması gerekir. Bu yüzden Paton, algının beklentilerinin ‘görünüşlerin 

içeriğinin formuyla ilgili olduğuna dikkat çeker.147  

Deneyimin Analojileri:148 “Deneyim, ancak algıların zorunlu bir bağıntısının 

tasarımı yoluyla olanaklıdır.”149 

Bu ilke, imgelemin sentezinin kalıcılık, süreklilik ve eşzamanlılık olmak üzere 

zamansallık açısından üç bakımından belirlenmesidir. Bu tarzların her biri 

görünüşlerin içeriğinin oluşumunu bir zamansallıkla bağıntısını kurmaya yarar. Bu 

                                                                 
146

 Bkz.: Kant, A175-6/B217-18. 
147

 Bkz.: H. J. Paton, Kant’s Metaphysic of Experience, 2. Cilt, London, George Allen & Unwin Ltd, 
1936, s. 134. 
148

 Cassirer’e göre “(...  deneyin analojileri olarak adlandırır ve burada çağının matematik diline 
başvurur ki, burada ‘analoji’, matematikteki orantı (proportion  kavramının ifade ettiği genel anlamı 
taşır. Ama esas olarak burada orantıdan anlaşılan şey, uzam ve zaman içinde yer alan tikel 
fenomenlerin birbirleri karşısındaki konumlarıdır ki, buna göre burada söz konusu olan, bu 
fenomenlerin birarada ve ardışık halde bulunmalarındaki objektif ilişkidir” Ernst Cassirer, Kant’ın 
Yaşamı ve Öğretisi, Çev. Doğan Özlem, İstanbul, İnkıkâp Kitabevi, 1996, s. 195.  
149

 Kant, A176/B218. 



 69 

anolojiler tüm görünüşlerde doğanın birliğini zaman bağıntıları üzerinden ele alır ve 

bu bağıntılar tamalgının birliğine taşınır.150  

Kant’a göre töz ve nedenselliğin a priori kavramları görünüşleri tek bir 

zamanda sıralamak için gereklidir. Kant’ın bu düşüncesini tam algının iç duyumla 

bağıntılı olması 151  düşüncesiyle birlikte ele aldığımızda, görünüşlerin tüm 

tasarımların birleşmiş bir tek zamanda var olduğu düşüncesine ulaşırız. Dolayısıyla 

görünüşler, bir görünüşün ayrımsanması için duyumların zamansal bir dizgede 

durması gerekir. Bu yolla, kendisinden hareket ederek nesnelerin etki tarzları 

hakkında bilgiler edinebiliriz. Algıda birbirlerinden ayrı duran pek çok şey bir 

bütünlük içinde nasıl kurulur? Bunun için elimizde süreklilik, ardışıklık ve eşe 

zamanlılık var. 

İlk analoji aynı zamanda tözün kalıcılığının ilkesidir. Buna göre, görünüşlerin 

tüm değişimlerinde töz kalıcıdır ve tözün niceliği [Quantum] ne artar ne azalır. Kant 

bu görüşünü şöyle açıklar:152 

Zaman tüm görünüşlerin dayanağıdır. Zamanın kendisi değişmez ve algılanmaz. 

Buna karşın biz, zaman içinde ardışık ve eş zamanlı durumlar algılarız. Öyleyse, 

görünüşlerin içinde zaman tüm değişimlerin dayanağı yapacak bir şey olmalıdır. Bu 

dayanak tözdür. Varoluşla ilgili her şey tözün belirlenimi yoluyla bilinir. Dolayısıyla 

görünüşlerdeki değişimi belirleyebilmek için görünüşlerde kalıcı olan bir şey 

bulunmalıdır. 

İkinci analoji, nedensellik yasasıyla uyumlu olarak zamansal ardışıklık ilkesidir. 

Buna göre tüm değişimler neden ve etkinin bağıntısı yasası uyarınca gerçekleşir. 

Algıları, zorunlu ve nesnel bir bağıntı olarak nedensellik ilgi içinde nesneler 

durumuna getirebiliriz.  

Üçüncü analoji: Etkileşim [Wechselwirkung] ya da topluluk [Gemeinschaft] 

yasası uyarınca eşzamanlılık ilkesi. Buna göre, tüm tözler, aynı zamanda algılanabilir 

oldukları sürece, baştan tam bir etkileşim içindedir. 
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Empirik Düşüncenin Postulatları Kant’a göre bu ilke nesne belirleme işlemine 

hiçbir şey katmaz. Çünkü bir nesnenin olanaklı, fiilen gerçek ya da zorunlu sayılması 

durumunu değiştirmez. Bunlar bir nesneyi düşünme tarzlarını bize sunar. Dolayısıyla 

bunlar, nesneyle bağıntı kurma tarzlarıdır.153 Öyleyse bu ilkeler anlama yetisinin 

empirik kullanımı için nesnelerle bağıntı kurmasını sağlar. Bunun yanı sıra, bu ilkeler 

yoluyla rüyalar ile gerçeklik arasında da ayrım yapılabilmesi olanağı doğar. Ayrıca, 

duyumsananların empirik zorunlulukla ilişkilendirilmeleri sağlanır. 

(i  Her ne deneyimin biçimsel koşullarıyla (görüler ve kavramlarla  bağdaşırsa 

olanaklıdır. 

(ii  Her ne deneyimin içeriksel koşullarıyla bağlantılı ise gerçektir [wirklich]. 

(iii  Gerçekle bağıntısı deneyimin genel geçer koşulları yoluyla belirlenen 

zorunludur (zorunlu olarak var olur . 

Görünün biçimsel koşulları ve ilkelerden sonra sentetik a priori yargıların 

olanağını sağlan bir üçüncü koşul bulunur. Bu koşulu Kant “tüm sentetik yargıların en 

yüksek ilkesi olarak”154 belirler. Buna göre: 

 
“Tüm tasarımların olanaklı empirik bir bilinçle bağlantısı olması gerekir. Bu 
bağlantı kurulamazsa, tasarımların bilincinde olmak bütünüyle olanaksız 
olurdu.(...  Tüm empirik bilincin, transendental bir bilinçle (tüm özel deneyimleri 
önceleyen bir bilinç  bağıntısı vardır yani kökensel tamalgı olarak kendilik 
bilincimle bağlantısı vardır. Bu yüzden bilgimde tüm bilincin tek bir bilince (benim 
kendimin  ait olması mutlak olarak zorunludur. Burada o zaman a priori bilinen 
çeşitliliğin (bilincin  sentetik bir birliği vardır. Bu birlik doğrudan doğruya saf 
düşünceyi ilgilendiren sentetik a priori tümceler için zemini verir.”155  

 

Öyleyse sentetik a priori yargıların olanağı, görünün biçimsel koşulları, 

imgelem yetisinin sentezi ve bu sentezin transendental bir tamalgıdaki zorunlu birliği 

yoluyla sağlanır. 

Kant açısından sentetik a priori yargılar şu özellikleri taşır: 

(i  saf anlama yetisi ve akıldan kaynaklanan kesin yargılardır.  

(ii  tek başına çelişmezlik ilkesinden kaynaklanmazlar. 
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(iii  oluşturulmaları için görü gerekir.  

(iv  zorunludurlar.  

(vii  geçmiş, şimdi ve gelecek bakımından doğrudurlar. 

 

Daha önce belirttiğimiz gibi Kant, sentetik a priori yargıların olanaklarını ortaya 

koymakla, matematik, fizik ve metafizikte ortaya çıkan genel geçer ve zorunlu 

yargıların olanaklarını temellendirir. Çünkü Kant’a göre tüm kuramsal bilimlerde 

sentetik a priori yargılar ilkeler olarak bulunur.156 Şimdi bu matematik ve doğa 

biliminde sentetik a priori yargılara daha yakında bakalım. 

Kant’a göre matematik nesnesini a priori olarak inşa eden teorik bilimdir. Şöyle 

demektedir: 

 
 “Felsefi bilgi, akıl yoluyla kavramlardan elde edilen bilgi iken, matematiksel bilgi, 

akıl yoluyla kavramların inşa edilmesinden elde edilen bilgidir.” 157  
 

Kant’a göre kavramı inşa etmek, kavrama karşılık gelen görüyü a priori 

sergilemek demektir. Bu görü saf bir görüdür ve tekil bir nesnedir. Buna karşın o tekil 

nesne altına düşen tüm olanaklı görüler için evrensel geçerlidir. Yani matematik bilgi 

evrenseli tekil bir durumda ifade eder. Sözgelimi bir üçgen çizildiğinde üçgen kavramı 

altına düşen nesne, ya salt imgelem yoluyla saf görüde ya da empirik görüde, 

sözgelimi kağıt üzerinde, ama her iki durumda da ilkin bütünüyle a priori 

tasarımlanarak yapılır.  

Böylelikle Kant açısından, matematik deneyimden bağımsız, kavram 

çözümlemesine dayanmayan, sentetik a priori yargılardan oluşan bir bilimdir. Öyle ki 

matematik, sentetik a priori temelli bilgilerin, insanın bilgi dağarcığına yaptığı 

katkının görkemli bir örneğidir. 158  

Kant, matematik yargıların tamamını sentetik olarak belirler. Üstelik bu 

görüşünü kesin ve sonuçları bakımından çok önemli bulur. Çünkü daha önce 

matematiğin sentetik olduğu kimsenin aklına gelmemiştir. Kant bu durumun nedeni 
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olarak matematiksel çıkarımlarla, matematiksel ilkelerin karıştırılması olarak görür. 

Matematikte yapılan çıkarımlar çelişmezlik ilkesine dayanırlar ve sonuçları 

bakımından mantıksal zorunluluk içerirler. Matematiksel ilkeler ise çelişmezlik 

ilkesinden yola çıkılarak bilinemez. Öte yandan matematiksel kanıtlamada her bir 

adımın diğerini analitik olarak izlemesine karşın, ilk öncüller ve sonuç sentetik olarak 

ilerler.159  

Kant’a göre matematik salt kavramlar yoluyla hiçbir şeye ulaşamaz. Matematik 

kavramlar görüde in concreto irdelenir.160 Kant açısından matematiksel bir kavram ilk 

önce saf görüde a priori olarak sergilenmek zorundadır. Bu yüzden matematik 

bilginin ilk ve en üst koşulu, temelinin saf görüde olmasıdır.161 Bu nokta, Kant’ın 

matematik yargıların kökenine ilişkin görüşlerinin çekirdeğini oluşturmaktadır. 

Burası, çalışmamızın sonraki bölümlerinde ele alacağımız gibi aynı zamanda Kant’a 

yönelik eleştirilerin de odaklandığı yerdir.  

Matematiksel ilkeler, sözgelimi “uzamın 3 boyutunun olması”, “iki nokta 

arasında ancak bir adet düz çizginin çizilebilmesi” vb. ancak saf görü yoluyla 

türetilirler. Fakat bu ilkeler görünüşlerde gösterilmezlerse hiçbir anlamları olmaz. 

Matematikte bu gereksinim şekil çizilerek karşılanır. Büyüklük anlamını sayıda; sayı, 

parmaklarda, abaküsün toplarında ya da göz önüne getirilen çizgi ve noktalarda 

bulur. Kavram a priori üretilir, bunun gibi ilkeler ve formüller de saf görülerle türetilir. 

Bu ilkelerin deneyim üzerine uygulanması dolayısıyla nesnel geçerlilikleri ve sentetik 

a priori bilginin olanağı saf anlama yetisine dayanır.162 Anlama yetisinin ilkeleri 

olmaksızın görünüşler hiçbir zaman onlara karşılık düşen nesneleri veremezler.163  

Kant, bu genel çerçeveden sonra matematikteki sentetik a prioriliği aritmetik , 

geometri ve saf doğa bilimi üzerinden tartışır. 

Aritmetik, matematiğin sayılar ve sayılarla ilgilenen bölümdür. Kant açısından 

aritmetik kendi sayı kavramlarını, zaman içinde birbirini izleyen birimlerin 
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eklenmesiyle oluşturur.164 Kant’ın aritmetikte verdiği ünlü örnek uyarınca ‘7 + 5 = 12’ 

analitik değil, sentetik a priori bir yargıdır. Çünkü, ‘12’, ne ‘7’ tasarımında, ne de ‘5’ 

tasarımında düşünülür. 7+5 demek ise iki sayıyı bir sayıda birleştirmekten başka 

anlama gelmez. On iki kavramı toplam kavramı içinde yer almaz. Görü yardımıyla beş 

parmağın ya da beş noktanın üzerine 7 eklenerek kavramın ötesine geçilir. Kavramın 

ötesine geçmek görüler yoluyla olur. Daha büyük sayılar söz konusu olduğunda 

kavram istenildiği kadar evirilip çevrilsin görünün yardımı olmaksızın toplama 

ulaşılmaz.165  

Kant’a göre geometri, saf uzam görüsü yoluyla yapılandırılan bir bilimdir. 166 Bu 

nedenle, uzam görüsü aracılık etmeksizin geometride bir adım bile atılması olanaklı 

değildir. Çünkü her türlü geometrik tasarım bir yere gereksinim duyar. Bu yeri ise 

uzam görüsü sağlar. Sözgelimi, verilen iki şeklin birbirine tam benzemesine ilişkin 

kanıtlamalar ya da bir çizginin sonsuza kadar uzatılmasını istemek vb. her zaman 

görüyle olanaklı olan tasarımlardır. Geometride aksiyomlar ve şekiller, üretken 

imgelem yetisinin ardışık sentezine dayanarak yapılır.167Sözgelimi geometride bir 

üçgenin şeması ve kavramına ait olan çeşitlik saf bir görüde inşa edilir.168  

Yukarıda belirttiğimiz gibi Kant, çağının bilimlerinin kuramsal temellerini ortaya 

koymak istemektedir. Bilindiği üzere Euclides geometrisi doğruluklarının apaçık 

olduğu düşünülen ve başka yargılardan türetilmeyen aksiyomlar ve postulatlardan 

oluşur. Postulatlar geometriye özgü doğruluklar, aksiyomlar ise her bilim için geçerli 

olan doğruluklardır.  

İşte Kant Euclides’in temellendirmeksizin apaçık bulduğu bu doğrulukları 

temellendirmeye çalışır. Sözgelimi, Euclides’in birinci postulatı olan “2 nokta 

arasındaki en kısa uzunluk bir doğrudur” yargısı sentetik a priori yapıdadır. Çünkü 

Kant açısından ‘doğru’ kavramı bir nicelik değil niteliktir. En kısa uzunluğun, ‘doğru’ 

olması, ‘doğru’ kavramından çıkmaz. Dolayısıyla uzam görüsü aracılık etmeden böyle 

                                                                 
164

 Bkz.: Kant, 4:283. 
165

 Bkz.: Kant B16. 
166

 Bkz.: Kant B207. 
167

 Bkz.: Kant, B204. 
168

 Bkz.: Kant, B746. 



 74 

bir yargının verilmesi olanaksızdır. Bu bilgi, sentetik a priori yapıda olduğundan aynı 

zamanda zorunludur.169 Böylelikle, sentetik a priori yargılar yalnızca zihnimizde yer 

alan tasarımlar arasında kurulan bağıntılardan ibaret değildir. Onlar, deneyimlere 

karşılık gelme yoluyla dünyada karşılıkları bulunan yargılardır. Bu bakımdan Euclides 

Geometrisinin dünyada karşılığının bulunmasının mümkün tek yolu, bu geometrinin 

insan algısının formuyla ilgili olmasıdır.170 

Kant, sentetik a priori yargıların yanı sıra geometride bulunan bazı yargıların 

analitik ve çelişmezlik ilkesinden kaynaklandığını da belirtir. 171  Sözgelimi, aynı 

zamanda Euclides’in birinci ve ikinci aksiyomları olan ‘a = a’ ve bütünün parçadan 

büyük olması ‘a+b > b’ yargıları geometride yöntem zincirinin oluşmasında kullanılır. 

Bunlar, Kant’a göre analitiktir ancak burada bir nokta son derece dikkat çekicidir. Bu 

ilkeler yalnızca kavramlara göre uyumlu biçimde geçerli olsalar da matematikte 

yalnızca görüde sergilenebildikleri için kabul edilirler.172  

Doğa bilimleri açısından sentetik a priori yargılar ilkeler düzeyinde iş görür. 

Kant’a göre doğa, duyuların ve deneyimin nesneleri olabilen şeylerin toplamıdır.173 

Bir başka deyişle doğa, tüm görünüşlerin bütünlüğüdür. Bu bakımdan doğa öznede 

kurulur.  

Kant’a göre rasyonel bir doğa kuramının, doğa bilimi adını alabilmesi için temel 

doğa yasalarının a priori bilinmesi ve deneyimden türetilmiş yasalar olmaması 

gerekir.174 Bu yüzden her doğa biliminde, aklın, mutlak [apodiktische] kesinliği 

üzerine temellendirmeyi amaçladığı saf bir bölüm gereklidir: 

 
“Doğa yasaları, anlama yetisinin empirik kullanımının ilkeleri olarak 
nitelendirildiklerinde, aynı zamanda onlarla zorunluluğun bir ifadesini de taşırlar 
bundan dolayı en azından a priori ve tüm deneyimden önce geçerli olan 

zeminlerden belirlenmiş olma beklentisi yaratırlar.”175 
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Bu zemin Gemütün kaynaklarıdır. Kant doğa bilimlerinin temelini, nesnesini a 

priori görüde inşa etme yoluyla sağlar. Kant’a göre nesnesini apriori bir görüde 

temellendirme yoluyla kavram inşa etmeye dayalı bilgi, matematiksel bilmektir.176 

Bir şeyi a priori bilmek, onu salt olanağından bilmektir. Bu bakımdan belirli doğal 

şeylerin olanağını bilmek için, kavrama karşılık gelen görünün a priori verilmesi 

gerekir. Yani, kavramın inşa edilmesi gerekir. Dolayısıyla Kant açısından “belirli doğal 

şeylere ilişkin saf bir doğa öğretisi ancak matematik aracılığıyla olanaklıdır.”177  

Şu yargıları ele alalım: “Cisimsel dünyadaki tüm değişikliklerde madde miktarı 

değişmeden kalır” ve “iki cismin birbirine uyguladıkları karşılıklı etkiler eşittir”. Kant’a 

göre her iki yargı zorunlu, a priori kökenli ve sentetiktir. İlk yargıyı incelersek, cisim 

kavramında kalıcılığın düşünülmediği görülür. Dolayısıyla analitik bir yargı değildir; 

yine de bu yargı dünyaya ilişkin doğru bir öne sürüm içerir. Bu öne sürümün kökenini 

Kant şöyle dile getirir: 

 
“Zaman kavramımız, hareketin genel teorisinde oldukça verimli olan çok sayıda 
sentetik a priori bilginin olanağını açıklamaktadır.”178 

 
 

Maddenin genel kavramının tüm belirlenimleri, anlama yetisinin saf 

kavramlarının dört kümesi altına yani nicelik, nitelik, bağıntı ve kiplik altına 

getirilmek zorundadır.179  

 
“Hiç istisnasız tüm doğa yasaları anlama yetisinin daha yüksek ilkeleri altında yer 

alır, tüm yaptıkları bu ilkeleri özel durumlara uyarlamaktır.”180 
 

Kant şöyle demektedir:  

 
“Doğa bilimin metafizik temelleri dört bölüm altına getirilmelidir. İlki, hareketi, 
oluşumuyla uyumlu biçimde, her hangi bir hareketli nitelik olmaksızın saf bir 
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quantum olarak ele alır ve kinematik [Phrononmie] olarak adlandırabilir. İkincisi 
hareketi, kökensel hareket eden kuvvet başlığı altında ve dinamik olarak 
adlandırarak, maddenin niteliğine ait olarak ele alır. Üçüncüsü maddeyi bu nitelik 
olarak, kendi içkin hareketi yoluyla ve böylece mekanik başlığı altında belirerek, 
bir başkasıyla bağıntısı bakımında ele alır. Dördüncü bölüm, maddenin hareketini 
ya da durgunluğunu tasarım tarzı ya da kipliğiyle bağıntısında ele alır. Böyliklke dış 
duyuların görünüşleri olarak ele alır ve fenemenoloji olarak adlandırılır.”181 
 

 

Dolayısıyla Kant, doğa biliminde ilkeler olarak yer alan doğrulukları bilme 

yetilerine dayanarak açıklar.  

 

2.4. Yargıların Zeminine Yönelik Bazı Eleştiriler 

 

2.4.1. Çizelgelere Yönelik Eleştiriler 

 

Yukarıda ortaya koyduğumuz gibi yargıların zemini, anlama yetisinin mantıksal 

işlevleri ve kategorilerdir. Ne var ki, çizelgeler ile yargılar arasındaki bağıntı çeşitli 

bakımlardan eleştirilmektedir. Bu eleştirileri iki bakımdan toparlayabiliriz: 

(1  Kant'ın kendi sisteminin iç tutarlılığını sorgulayan eleştiriler. 

(2  Günümüz mantığı açısından yöneltilen eleştiriler. 

 1. İç tutarlılık açısından formlar: 

Kant, kategoriler çizelgesini, yargıların mantıksal işlevlerinden türetir. Kendisi 

Aristoteles’in kategoriler çizelgesinin ardındaki ilkenin belirsiz olduğu söylemesine 

karşın kendi çizelgesini temellendiren ilkenin de açık olmadığı görülür. Bu ilkeyi 

yalnızca yargılardaki birliğin biçimleri olarak dile getirir.  

Kant, yargıların mantıksal formu ve kategoriler çizelgesinin tam ve eksiksiz 

olması gerektiğinde ısrar ederken, anlama yetisinde neden söz konusu işlevlerin 

bulunduğu konusunda tıpkı uzay ve zamanın görünün yegane formları olması gibi bir 

açıklama yapılamayacağına işaret eder.182  

Strawson'a göre yargı işlevlerinden, kategorilerin türetilmesi sorunludur:  
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 Kant. 4: 477. 
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 Kant, B145. 
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“Kabul edilmelidir ki, yargılar çizelgesine baktığımızda ve onu yargıların mantıksal 
çizelgesiyle karşılaştırdığımızda, genel olarak ilkinin öbüründen “ortaya çıktığı”, 
bize, Kant'ın önerdiği zahmetsiz ve kaçınılmaz tarzda görünmez.”183 
 

Bir başka sıkıntı ise, iki çizelge arasındaki karşılılıkla ilgili görünmektedir. Kant, 

kategorileri, “belirli bir tarzda” uygulanan yargı işlevleri olarak açıklamaktan başka, 

karşılıklılığı anlatmak için konuya ilişkin açıklama yapmaz. Sözgelimi yargı işlevleri 

çizelgesindeki “birlik”e, kategoriler çizelgesindeki “tümlük” ün neden karşılık geldiği 

açık değildir.  

Bir başka sorun ise üçüncü alt-başlıkların bağımsız olma sorunudur. Kant'a 

göre çizelgelerdeki “birinci ile ikincinin bileşiminden oluşur”184. Kant üçüncü alt-

başlıkların yalnızca türetimsel olmadıkları konusunda ısrar etse bile bağımsız 

yanların ne olduğu konusunda kuşkular doğurur. Üçüncü alt-başlıklara ilişkin olarak 

“birinci ve ikincide uygulananla aynı olmayan anlama yetisinin özel bir edimini gerektirir”185 

demektedir, ancak bu “özel edim”in ne olduğu da belirsizdir. Üstelik, üçüncü alt-

başlıkları bağımsızlığı açıklamaya yönelik verdiği örnek bile açıklama sunmaktan 

uzak görünmektedir. Sözgelimi, Kant, “sayı” kavramının, tümlük kategorisine ait 

olduğunu ileri sürer ve çokluk ve birlik kategorilerinden “sayı” kavramının 

türetilemeyeceğini söyler.186 

Başka bir sorun da, herhangi bir yargının hangi başlıklara göre 

sınıflandırılabileceğiyle ilgilidir. Sözgelimi, koşullu bir yargının, neden bölümü tümel, 

sonuç bölümü tekil olduğunda bu yargıyı nicelik bakımından nasıl ele alabiliriz? Bir 

örnekle söyleyecek olursak “Bütün kuşlar uçarsa, evdeki kanaryam da uçar.” Bu 

yargı nicelik bakımından tümel midir, tekil midir? Bu sorunun Kant'ta yanıtı 

bulunmaz görünmektedir. 

Strawson'un çizelgelere ilişkin Kant'a yönelttiği bir başka eleştiriye göre ise 

çizelgelerin neyin listesi olduğu belirsizdir:  
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 P. F. Strawson, Bounds of Sense, Bristol, Methuan & Co, 1985, s. 76. 
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 Bkz.: Kant, B111. 
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“Dikkat edebiliriz ki, onun [çizelgenin] neye ilişkin bir liste olduğu bütünüyle açık 
değildir. O kesinlikle, Kant'ın nitelediği gibi, ne birbirleriyle eşgüdümlü mantıksal 
formların listesidir; örneğin kategorik bir önerme tümel ya da tekil olabilir. Ne de 
mutlak olarak; Kant'ın nitelemesine karşın, önermeye ait olan dört başlığın 
herbirindeki 3 alt-başlık aracılığıyla bir önermenin mantıksal formunun 

belirlendiği, dört küme özellikler listesidir”187 
 

2. Günümüz mantığı açısından formlar: 

Günümüz mantığı, başlıca önermeler mantığı ve niceleme mantığı olarak ikiye 

ayrılır. Önermeler mantığı doğruluk-değerlerine, niceleme mantığı ise 

niceleştirmeye dayanır. Kant’ın yargı formları ile modern mantık bu bakımdan 

uyuşamaz. 

Kant, çizelgelerin tam ve eksiksiz olduğu inancındadır. Bu bakımdan her bir 

başlığın kendine özgü bir formu dile getirdiğini ve başlıkların birbirlerine 

indirgenemeyeceğini düşünür. Oysa, yargılar tablosunun önemli bir kusuru nicelik, 

nitelik, bağıntı başlıklarının birbirlerinden bağımsız olarak ele alınmasıdır. Modern 

mantıkta, mantıksal operatörler aracılığıyla bu başlıklar tek bir başlıkta bir araya 

getirilebilir. Sözgelimi, Strawson’a göre “Çizelge, koşullu ve ayrık formları içerir, bu 

formların benzerleri modern mantıkta değilleme yardımıyla birbiri aracılığıyla 

tanımlanabilir”188. 

Buroker'e göre Kant'ın çizelgesinde nicelik başlığı kusurludur.189 Kant'a göre 

nicelik başlığında yer alan 3 alt-başlık, nicelik bakımından her türlü yargının formunu 

barındırır. Oysa modern mantıkta yargılar, nicelikleri açısından atomik ve kompleks 

olarak değerlendirilir. Hiçbir mantıksal operatörün yer almadığı yargı atomik, 

içerisinde mantıksal operatörlerin geçtiği yargı ise kompleks karakterdedir. Tekil 

yargıları atomik, tümel yargıları ise kompleks yapıda görülür. Yine Buroker'e göre 

Kant, ana operatörü doğruluk-fonksiyonu operatörü olan niceleştirilmemiş yargıları 

atlar. Örneğin : “Platon öğretmen ise, o zaman Aristoteles öğrencidir.” yargısında 
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ana operatör koşulludur. Burada her yargı tekil olsa bile, tüm koşullu yargılar  

Kant'ın üç alt başlıklarının birinin altına düşmez. 

G. E. Moore, “Yargının doğası” [The Nature of Judgment] adlı makalesinde 

Kant'ı eleştirir. Buna göre yargılar, bireysel nesnelerin zihinsel edimleriyle açıklanırsa, 

bu durumda yargıların doğruluğu ya da yanlışlığı bütünüyle “yargılayan öznenin 

zihnindeki öznel nedenlere” indirgenir.190 

Çizelgelere yönelik bir başka eleştiri ise şöyledir: 

 
“(...  Mantık teorisi açıkça güçsüzdür. En çok, önermeler mantığının küçük bir 
parçasıyla ilgilenir. Bunun yanı sıra bu mantık, niceleştirmeyi açıkça ele alışı 
sağlamaz. İçkin ilgi kategorik önermelerle sınırlıdır. En önemlisi mantığı, 
matematiksel akıl yürütmenin motorları olan çoklu yüklemlerin ya da kompleks 

niceleştirme yapılarının tasarlanmasına izin vermez.”
191 

 

Buna karşın Hanna çizelgeler konusunda Kant'a yöneltilen eleştirilere karşı 

çıkar.192 Hanna'ya göre bu eleştirilerin önemli bir bölümünün arkasında Frege 

sonrası, aritmetiği mantığa indirgeme kaygısıyla düzenlenen Fregeci mantık anlayışı 

bulunur. Oysa bu mantık anlayışının da eksik yanları olduğu görülür. Sözgelimi, 

Russell'ın paradokslarının ortaya koyduğu küme teorisinin temellerine ilişkin çelişki, 

Zermelo-Fraenkel teorisi uyarınca paradoks içermeyen küme teorilerinin felsefi 

statülerinin belirsiziliği, Gödel'in ilk eksiklik teorisi, Fregeci mantık hakkında kuşkular 

doğurur.  

 

2.4.2. Kant ve Psikolojizm 

Kant’ın bilme yetileri yoluyla düşünmenin ve yargı vermenin olanaklarını 

ortaya koyması, ardından gelenlerin onu psikolojizme düşmekle suçlamasına yol 

açmıştır. Ne var ki, psikolojizm mantığın ve bilginin empirik öncüllere dayanarak 

açıklanması olarak görülürse, Kant bu anlamdaki bir psikolojizme karşıdır ve 
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 G. E. Moore, “The Nature of Judgment”, Mind, New Series, Vol. 8, No. 30, Apr., 1899, s. 184. 
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 J. Michael Young, “Functions of thought and the synthesis of intuitions”, The Cambridge 
Companion to Kant, Ed., Cambridge, Cambridge University Press, 1992, s. 106. 
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 Hanna, Kant and the Foundations of Analytic Philosophy, s. 80. 
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psikolojiyi mantıktan uzak tutmak istemiştir. Bu bakımdan onu ilk psikolojizm 

karşıtları içinde saymak yanlış olmayacaktır.193  

Dogmatik döneminde Kant’ın etkisi altında kaldığı Christian Wollf, psikolojiyi 

insan ruhunu inceleyen bir metafizik olarak görmüştür. Ayrıca, Kant üniversitede 

verdiği mantık derslerinde kırk yıl boyunca George Friedrich Meier’in “Auszug aus 

der Vernunftlehre” adlı eserini kullanır.194 Meier bu eserinde mantığın kurallarının 

“deneyimden ve insan aklının etkilerinden, insan akılının doğasından ve tüm insan bilgisinin 

dayandığı temel doğruluklardan”195 türetilmesi gerektiğini ileri sürmüştür.  

Kant bu arka planına karşın, Wolff’un psikolojiye ilişkin rasyonel metafiziğine 

şiddetle karşı çıkar. Çünkü Kant açısından ruh bir nesne olarak ele alınamaz. 

“Düşünüyorum” tasarımı anlama yetisinin her türlü yargısının formunu içerir ve 

kategorilere taşıyıcı olarak eşlik eder. Bu tasarımdan yapılan çıkarımlar yalnızca 

anlama yetisinin transendental kullanımını barındırır. Dolayısıyla “düşünüyorum”la 

her hangi bir nesne bilinmez.196 Tüm düşünmeye eşlik eden bilincin birliği uyarınca 

bir nesne ancak verilmiş bir görü belirlendiğinde bilinebilir. Bundan dolayı, düşünme 

sırasında kendimin bilincinde olarak kendimi bilemem.  

Meier’e karşı olaraksa Kant “saf mantık, psikolojiden hiçbir şey almaz”197 diyerek 

psikolojizmden özellikle uzak durmuştur. Kant, genel mantık ile uygulamalı genel 

mantık arasında bir ayrım yapar. Buna göre genel mantıkta anlama yetisi, 

uygulandığı tüm empirik koşullardan yani duyuların etkisinden, imgelemin 

oyunundan, alışkanlığın, eğilimin gücünden, önyargılardan soyutlanır. 198  Genel 

mantık aynı zamanda saftır ve burada yalnızca a priori ilkelerle ilgilenilir. Bu yüzden 

Kant’a göre genel mantığın iki kuralı bulunur: 
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 Her ne kadar, ‘psikolojizm’ terimi Kant’tan sonra ortaya çıkmış olduğundan, Kant bu terimi 
kullanmamış olsa da Kant’ın psikolojizme karşı olduğunu söyleyebiliriz. 
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 Bkz.: J. Michael Young, “Translator Introduction”, Kant Lectures on Logic, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1992, s. xxiii.  
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(i  Genel mantık199 bilginin tüm içeriğini soyutlar ve genel olarak düşünmenin 

yalnızca biçimiyle ilgilenir.  

(ii  Empirik ilkelerle hiçbir şey yapmaz. Dolayısıyla, psikolojiden hiçbir şey 

ödünç almaz.  

Kant şöyle demektedir:  

 “Emin olmak gerekirse, bazı mantıkçılar mantıkta psikolojik ilkeleri 
varsaymaktadırlar. Fakat bu ilkeleri mantığa taşımak, yaşamdan ahlak ilkelerini 
türetmek kadar saçmadır. Anlama yetisine ilişkin gözlemlerimizden yani 
psikolojiden ilkeler alsaydık, yalnızca düşünmenin nasıl ve hangi öznel koşul ve 
engeller altında gerçekleştiğini görürdük ve bu da bizi salt olumsal yasalara 
götürürdü. Mantıkta, soru, olumsal değil zorunlu kurallar hakkındadır. Nasıl 
düşündüğümüz hakkında değil, nasıl düşünmek zorunda olduğumuz hakkındadır. 
Mantığın kuralları anlama yetisinin olumsal değil zorunlu kullanımından 
türetilmelidir. Burada tüm psikolojiden uzak durulur.”200

 

 

Bu görüşlerinin yanı sıra  Doğa Bilimleri’nin Metafiziksel Temelleri adlı 

çalışmasında Kant, empirik psikolojinin hakiki [eigentlich] anlamda bir doğa bilimi 

olamayacağını savunur. Bunun nedeni  empririk psikolojinin niceleştirilememesidir.  

Öte yandan Kant empririk psikolojinin a priori bilgiye katkı yapamayacağını da 

belirtir.201  

Bilindiği gibi Kant transendental temellerde felsefesini yapılandırmıştır. Kant 

açısından transendental felsefe, a priori bilginin zorunlu koşullarını ortaya koyan 

felsefedir. Bu bağlamda Kant genel mantığın yanı sıra bir de transendental mantıktan 

söz etmiştir. Transendental mantık yukarıda  ele aldığımı yargıyı türeten bilme 

yetilerinin toplamını içeren bir sistemdir. Genel mantıkla transendental mantık 

arasındaki en belirgin ayrım, genel mantığı bilginin içeriğini soyutlamasına karşın, 

transendental mantığın içeriklerle ilgilenmesidir. Üstelik transendental mantık diğer 

tüm mantıklara kaynaklık eder. 
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 Kant, mantık hakkında bir noktayı ‘organon’ ve ‘canon’ kavram çifti üzerinden yapar. Kant’a göre 
mantık, bilimler için bir canon olarak anlaşılmalıdır yoksa o bir organon değildir. Çünkü Kant’a göre 
bilgiye genişleten bir organondur. Mantık ise bilgiyi genişletmez, bunun yerine aklın güvenli 
kullanımlarını sağlayarak bilgileri açık kılar. 
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“Tamalgının sentetik birliği, anlama yetisinin tüm kullanımlarını, hatta mantığın 
tamamının ve onunla uyum içinde transendental felsefeyi yükleyebileceğimiz 

en yüksek noktadır.”202  
 

 Bu nedenle Kant’ın sistemi kimi zaman ‘transendental psikoloji’ olarak da 

adlandırılmıştır.203 Bu adlandırmanın nedeni Kant’ın transendental düzeyde insana 

içkin bilme yetilerinin hep birlikte bilgiyi nasıl oluşturduklarını betimlemiş olmasıdır.  

Kant, Antropoloji adlı çalışmasında psikolojiyle kendi anlayışı arasındaki ayrımı şöyle 

açıklar: 

 
“Aşağı bilme yetisi duyumların iç duyusunun pasif oluşuyla, yüksek bilme yetisi 
ise tamlagının kendiliğendiliği  yoluyla yani, düşünmeyi oluşturan saf bilincin 
etkinliği yoluyla karakterize edilir. Aşağı bilme yetisinin  psikolojiye ( doğa 
yasaları altında tüm iç duyumların toplamına  aitken, yüksek bilme yetisi 

mantığa (anlama yetisinin  kurallarının bir sistemine  aittir.”204 
 

Görüldüğü gibi Kant mantığı, psikolojiden ayırarak anlama yetisiyle 

ilişkilendirmektedir.  

Kanımızca bütün bu söylediklerimiz ışığında, düşünmede ve mantıkta 

psikolojiye karşı bu açık tutumuna rağmen Kant’ın çabasını psikolojik bir çaba olarak 

görmek ona haksızlık etmek olacaktır. 
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3. BOLZANO’DA YARGILARIN TEMELLENDİRİLMESİ ve A PRİORİLİK 

 

Bolzano’nun (1781-1848  çalışmaları a priori bilginin neliğine ve içeriğine 

yönelik yeni yaklaşımlara öncülük etmiştir. Bu bakımdan Bolzano semantiğin kurucu 

babası olarak görülür.1 Onun başarısının temeli, yalnızca kavramsal temellerde 

kalarak düşünmenin olanaklarını ortaya koymuş olmasıdır. Bolzano’nun bu noktaya 

ulaşmasına aracılık eden ise Kant’ın yargı ve a priorilik anlayışına yönelttiği yıkıcı 

eleştirileridir. 2  Bu eleştirileri Kant’ın tasarım anlayışına yöneltmiştir. 3  Tasarım 

anlayışlarının farklılığı Bolzano ile Kant’ın yargı ve a priorilik konusunda farklı 

sonuçlara ulaşmalarına neden olur.  

Bolzano, Kantçı tasarım anlayışı yerine kendi anlayışı olarak ‘nesnel / kendinde 

tasarımı’ koyar. Böylelikle görüye ya da psikolojik herhangi bir temele dayanmayan 

öğeler yoluyla saf kavramsal bilgi elde edebilmenin olanağı ortaya çıkar.  

Çalışmamızın bu bölümünün amacı, Kant’ı yargı ve a priorilik konusunda ilk 

eleştiren filozoflardan biri olan Bolzano’nun yargı ve a priorilik anlayışını açımlamak 

olacak. Böylelikle, yargıların ve a prioriliğin Kantçı transendental temellerinin nasıl 

değiştiğini göreceğiz. Amacımıza uygun olarak ilk önce Bolzano’nun felsefi 

çabalarının taşıyıcısı olan mantık anlayışını ele alacağız, ardından Kantçı felsefeden 

uzaklaşmasını sağlayan psikolojizm eleştirisini göreceğiz. Daha sonra sırasıyla 

tasarım, yargı anlayışı, analitiklik ve kavramsal bilginin olanaklarını konu edeceğiz. 

 

 3.1. Bolzano’nun Mantık Anlayışı ve Psikolojizm Karşıtlığı 

 

                                                                 
1
 Bkz.: J. Alberto Coffa, “Kant, Bolzano and the Emergence of Logicisim”, The Journal of Philosophy, 

Vol. 79, No. 11, Seventy-Ninth Annual Meeting of the American Philosophical Association, Eastern 
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2
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tek kişidir. Bkz.: Sandra Lapointe, Bolzano’s Theoretical Philosophy, Newyork, Palgrave Macmillan, 
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3
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kendindelik vb. 
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Bolzano’nun yargı ve a priorilik hakkındaki görüşleri onun mantık anlayışıyla 

yakından ilgilidir.  

Matematik 4  bilginin doğasına ilişkin belirli problemleri çözme çabası ve 

matematik gelişmelerin5  yarattığı gereksinim sonucu Bolzano, yeni bir mantık 

oluşturmak istemiştir.6 Bolzano’nun söz konusu yeni mantığı, modern mantığın 

doğuşunu hazırlayan temellerden de biridir.7,8,9  

                                                                 
4
 Bolzano, 181  yılında kaleme aldığı “Beyträge zu einer begründeteren Darstellung der Mathematik” 
adlı eserinde matematiği formların genel bilimi olarak tanımlar (Bernard Bolzano, Beyträge zu einer 
begründeteren Darstellung der Mathematik, Prague, Caspar Widtmann, reprint: Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1974, §8. Bu eserin İnglizcesi ise “Contributions to a Better-
Grounded Presentation of Mathematics”, The Mathematical Works of Bernard Bolzano, Oxford, 
Oxford University Press, 2004, s. 83–137). Bolzano’ya göre matematik aksiyomatik bir yapıda 
oluşturulmalıdır. Aksiyomlar, kanıtlanamaz tümcelerdir. Görüler, aksiyomları temellendirme 
bakımından yararsızdır. Bkz.: Jan Sebestik, “Bolzano's Logic”, The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, Edward N. Zalta (ed. , (Çevrimiçi  http://plato.stanford.edu/entries/bolzano-
logic/#LogTheSci, (05.05. 2012).  
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sürekli bir fonksiyon betimlemiştir. Bunu Weierstrass’tan çok zaman önce yapmış olduğu halde keşfi 
yayınlanmadan kalmıştır. Son olarak, herhangi bir sonsuz kümenin kendisine birebir karşılık 
[biunivocal correspondence] gelen bir altküme içerdiğini görmüştür ve daha önemlisi bunun bir 
çelişkiye yol açmadığını fark etmiştir.” (Rolf George, “Editors Introduction”,  Theory of Science, Ed., 
by Rolf George, Oxford, Oxford University Press, and Berkeley-Los Angeles, University of California 
Press, 1972. s.xxvii) 
, Los Angeles, University of California Press, 1972, s. xxvii.  Bunun yanı sıra Bolzano ‘ara-değer değer 
teoremi’ni kanıtlamıştır. (James Robert Brown, The Philosophy of Mathematics, London and 
NewYork, Routledge, 1999, s. 21.) 
6
 Bkz.: Paul Rusnock, Rolf George, “Bolzano as Logician”, The Rise of Modern of Modern Logic: From 

Leibniz to Frege, Ed. Dov M. Gabbay, John Woods, Amsterdam, Elsevier, 2004, s. 181-182.  
7
 Sözgelimi, Bolzano’nun önemli katkılarından biri, mantıksal sonuç çıkarmayı değişkenlere dayanan 
matematiksel bir temelde açıklamasıdır. Buna göre, M, N, O... tümcelerinin, A, B, C, D,... tümcelerinin 
mantıksal sonuçları olabilmeleri için A, B, C, D,... tümcelerinde yer alan i, j, k,... değişkenleri 
bakımından M, N, O... tümcelerin de doğru olması gerekir. 
8
 Bolzano, mantık hakkındaki görüşleriyle analitik gelenek içinde ve dışında yer alan pek çok filozofu 
etkilemiştir. Bu filozoflardan biri de Husserl’dir. Bolzano’yu gelmiş geçmiş en büyük mantıkçılar 
arasında gören Husserl, Brenteno’ya şöyle yazar : ”Bolzano’nun Bilim Öğretisi’nde ortaya koyduğu saf 
mantığa ilişkin olağanüstü verimli yaklaşımlar beni derinden etkiledi.” (Aktaran Arkadiusz 
Chrudzimski, Wolfgang Huemer, Phenomenology and analysis: essays on Central European 
philosophy, Frankfurt, Ontos Verlag, 2008, s. 89.) 
9
 Öte yandan yenilikçi düşüncelerin yanı sıra, Bolzano bazı bakımlardan da geleneksel mantık 
anlayışının içinde kalmıştır. Sözgelimi Bolzano için tümce, özne, yüklem ve kopuladan oluşur. Bir 
yanının geleceğe bir yanının geçmişe dönük olması Bolzano’yu Kant’tan Frege’ye bir köprü durumuna 
getirir. 
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Bolzano, yeni mantığı10 aracılığıyla döneminin tüm bilimlerini temellendirerek, 

“ ‘a priori bilimlerin topyekûn dönüşümüne’ öncülük etmeyi“11 amaçlar. Bu bakımdan 

mantık, evrensel bir meta-bilim; başka bir deyişle bilimlerin bilimidir. Bu konuda 

şöyle demektedir: “Benim anlayışıma göre mantık bir bilim teorisi olmalıdır.”12 Bolzano, 

bu anlayışın bir sonucu olarak Bilim Öğretisi13 [Wissenschaftslehre] adlı eserini 

kaleme alır. Bilim Öğretisi tüm insan bilgisinin bölümlenmesi denemesidir.14 İnsan 

bilgisini doğrulukların toplamı olarak gören Bolzano, Bilim Öğretisi’nde 

“doğruluklardan oluşan toplam alanı, ilgili konulara göre tek tek bilimlere ayırır”.15 Öyleyse 

Bolzano açısından mantığın başta gelen işlevi bilimleri sınıflandırmaktır. Mantığın 

başka bir işlevi, dedüktif bilimlerin yapısını ortaya koymaktır. Bunun için mantık tüm 

doğruluklara uyarlanacak kuralları belirler: 

 

“Mantığın görevi eş zamanlı olarak çok sayıda doğruluğa, eş deyişle 
doğrulukların bütün kümesine uygulanabilecek kuralları vermektir.”16  
 

Hatırlanacağı gibi Kant açısından genel mantık, tek tek nesnelerle değil 

formlarla ilgilenen ve düşüncenin zorunlu yasalarıyla ilgilenen a priori bir bilimdir.17 

Buna karşılık Bolzano açısından ise mantığın düşüncenin formuyla ilgileniyor olması 

yanlıştır; çünkü mantık düşüncelerle ilgilenmez. Ona göre mantık “düşünce için 

geçerli olan yasalarla değil, doğruluk yasalarıyla, yani kendinde tümcelerin 

                                                                 
10

 Bolzano’nun döneminde mantık, çeşitli alanlara uzanacak tarzda kapsamı geniş düşünülür. Bir 
başka deyişle mantık şimdilerde ele alındığı gibi yalnızca formel öğretileri içeren bir disiplin değildir. 
O dönemde mantık, epistemolojiye, ontolojiye, bilime, hatta teolojiye ilkeler sunacak kadar 
kapsamlıdır. (Bkz.: http://plato.stanford.edu/entries/bolzano) 
11

 Bkz.: Jan Sebestik, “Bolzano's Logic”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta 
(ed. , (Çevrimiçi  http://plato.stanford.edu/entries/bolzano-logic/#LogTheSci, (05.05. 2012). 
12

 Bernard Bolzano, Wissenschaftslehre, Leipzig, Felix Meiner, 1929, §15, s. 56. 
13

 Kitabın alt başlığı, ‘Mantığın Çoğunlukla Yeni ve Ayrıntılı Sergilenmesi Üzerine Araştırma’dır 
[Versuch Einer Ausführlichen und Grösstentheils Neuen Darstellung der Logic]. 
14

 Kitap dört ana bölümden oluşur. Birinci Bölüm, ’Temeller Öğretisi’ [Fundamentallehre], İkinci 
Bölüm ‘Öğeler Öğretisi’ [Elementarlehre], Üçüncü Bölüm ‘Bilgi Öğretisi’ [Erkenntnißlehre], Dördüncü 
Bölüm ‘Buluş Sanatı’ [Erfindungskunst].  
15

 Bolzano, WL, §1, s. 3. 
16

 Bolzano, WL, §12, s. 47-48. 
17

 Kant, B IX. 
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yasalarıyla ilgilenmelidir.18 Üstelik, mantığın yalnızca tümcelerin ve çıkarımların 

özellikleriyle ilgilenmesi dar bir yaklaşımdır. Bunun yerine mantık, doğrulukla, 

anlamla, a priorilikle, analitiklikle ilgilenir.  

Yukarıda dikkat çektiğimiz gibi Bolzano’nun yeni mantık anlayışı, modern 

mantık anlayışını hazırlayan temellerden biridir. Bu bağlamda Bolzano’nun mantığa 

önemli katkılarından biri, mantığı psikolojiden ayrı ele alışıdır.  

Bolzano’nun çağı 19. yüzyılda mantıksal terimlerin kökenlerini psikolojik 

süreçlerden yola çıkarak açıklamak yaygın bir anlayıştır.19 Sözgelimi John Stuart Mill 

mantık ile psikoloji ilişkisini şöyle anlatır: 

 

“Mantık, ayrı bir bilim değildir ve psikolojiyle koordinelidir. Bugüne kadar 
mantık hiç bir biçimde bilim olmamıştır, psikolojinin parçası olmuştur. Bir 
yandan bütünden farklı olan parça olarak; öte yandan bilimden ayrılan bir 
sanat olarak psikolojiden ayrılır. Mantığın teorik temelleri psikolojiden 

alınmıştır.”20 
 

Buna karşın Bolzano, mantıksal olanla psikolojik olan arasında kesin bir ayrım 

yapılmasından yanadır. Bu nedenle mantığı psikolojik öğelerden bağımsız 

tanımlamaya çalışır.21  Bu bakımdan Bolzano bir yargıdaki kavramsal içerik ile 

psikolojik öğeleri ayıran ilk kişidir. 

Bolzano’ya göre mantık, bilgilerimizin bilimsel bir bütün olarak düzenlenişinin 

kurallarını verir. Bunu yapabilmek için, mantığın, doğrulukların nasıl bulunacağıyla, 

ilgilenmek durumunda olduğu öne sürülebilir. Ne var ki, böylesi bir yaklaşım ruhun 

tasarımları ve bilgileri elde ediş tarzlarını ele almayı gerektirir. Fakat, Bolzano 

açısından insan ruhu ve bilme yetileri, zaten empirik psikoloji olarak adlandırılan bir 

                                                                 
18

 Bolzano, WL, §12, s. 47. 
19

 Bolzano, WL’de çağında öne çıkan mantıkçıların mantık anlayışlarını sıralamıştır. Bunlardan 
Hoffbauer, Metz gibi bazılarını mantığı psikolojik yaklaşımlarla açıklayan mantıkcılar olarak 
eleştirmiştir. 
20

 Jonh Stuart Mill, A System of Logic, Ratiocinative and Inductive, Being a Connected View of the 
Principles of Evidence and the Methods of Scientific Investigation, London, Parker, 1843, s. 359. 
21

 1894-1896 yılları arasında Bilim Teorisini ayrıntılı okuyan Husserl, buradan etkilenişiyle Mantıksal 
Araştırmalar‘daki psikolojizm karşıtlığını ve bilgi teorisindeki mantığının yerini oluşturur, (Lapointe, 
a.g.e., s. 5). 
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bilimin konusudur. Öyleyse mantık, bağımsız bir bilim olacaksa mümkün olduğunca 

kendini psikolojiden ayırmalıdır. 22  Mantık, zihin ve onun bilme yetilerine 

başvurularak araştırılamaz. Dolayısıyla mantığın çalışma alanı psikolojinin alanından 

belirgin olarak dışta tutulmalıdır. Bolzano’nun psikolojiye karşı keskin tutumu onun 

mantık ilkelerine yönelik aşağıdaki sözlerinden kolayca görülebilir: 

 

“(... Bunlara [özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü halin imkansızlığına] en yüksek 
düşünce yasaları [Denkgesetze] demem. Düşünce yasaları adlandırması uygun 
değildir; çünkü bu adlandırmayla bu yasaların (insan  düşünmesiyle bağlantılı 
olarak ele alma eğilimi ortaya çıkabilir.”23  
 

Psikolojizme yönelik bu tavrıyla Bolzano, Frege’nin anti-psikolojisist anlayışını 

önceler. Bolzano, psikolojizmin üstesinden gelmek için mantığa, cisimsel şeylerden 

ve zihinsel fenomenlerden bağımsız, kendine özgü bir alan açar. Böylesi bir mantığın 

bileşenleri “nesnel tümceler” veya “kendinde tümceler” [Sätze an sich], bunların 

kurucu öğeleri ise “nesnel tasarımlar” veya “kendinde tasarımlar”dır [Vorstellungen 

an sich]. Şöyle demektedir: 

 

“Bununla birlikte kendi anlayışımla başkalarının anlayışları arasındaki temel bir 
ayrımı saklamayacağım. Bu ayrım ilk önce ve en başta şu olguya dayanır: Ben 
kendinde tasarımlardan, kendinde tümcelerden ve kendinde doğruluklardan 
söz ederken, diğer tüm mantık kitaplarında (bildiğim kadarıyla  bu nesnelerden 
sanki onlar (gerçek ya da olanaklı  düşünen birinin zihnindeki 

görünüşlermişçesine söz ediliyor; yani yalnızca düşünmenin tavırları olarak.”24 
 

Böylelikle Bolzano doğrulukları zihinden bağımsız semantik bir bağıntılara taşır. 

Bolzano’nun bu anti-psikolojist tavrının gerisinde matematik gibi kanıtlamalı 

bilimleri temellendirme çabası olduğunu söyleyebiliriz.  

                                                                 
22

 Bkz.: Bolzano, WL, §13, s. 54. 
23

 Bolzano, WL., §45, 1. 
24

 Bolzano, WL., §16, s. 60-61. 



 88 

Bolzano’ya göre kendi zamanına dek mantıkta ortaya çıkan pek çok yanlışlığın 

kökeni mantığın bileşenlerine ilişkin yaptığı ayrımların olmayışından kaynaklanır. 

Şöyle demektedir: 

 

“Mantıkta yer alan önceki pek çok yanlışın kaynağı, insanların bir yandan 
düşünülmüş doğruluklar [gedachte Wahrheiten] ve kendinde doğruluklar ile 
düşünülmüş tümceler ve düşünülmüş kavramlar arasında diğer yanda kendinde 
kavramlar ve kendinde tümceler arasında yeterince keskin ayrımlara yapmaya 

özen göstermemiş olmalarından kaynaklanır.”25 
 

Dolayısıyla Bolzano açısından mantığa ilişkin önemli yanlışların kaynağı 

psikoloji temelli düşünme edimlerinden yola çıkarak mantık yasalarını 

temellendirmektir. Bu yanlışa düşmekten kaçınan Bolzano mantığı kendine özgü bir 

alana taşır. Mantığın bu bileşenleri, insan zihni ve fiili gerçek şeylerden bağımsız bir 

alanda yer alırlar. Bolzano mantık ilkelerinin kendine özgü alanına şöyle işaret eder: 

 

“Bana göre, bu tümceler [mantık ilkeleri] kendinde şeylere ait özelliği 
[Beschaffenheit] dile getirir ve bu yüzden onları ontolojiye yerleştirmek 
[situate] zorunludur”26 

 

Bolzano’yu böylesi kendinde entiteleri varsaymaya yönelten Kantçı tasarım 

anlayışının açmazlarıdır. Bu bağlamda önce Bolzano’nun tasarım anlayışını, ardından 

Kant’a yönelik eleştirilerini inceleyelim.  

 

3.2. Bolzano’nun Tasarım Anlayışı 

 

Çalışmamızın önceki bölümlerinde ele aldığımız üzere tasarım, Kant 

Felsefesinin çekirdeğinde yer almaktadır. Öyle ki, tüm Kant Felsefesi tasarımlar 

arasında çeşitli düzeylerde kurulan bağıntılardan oluştuğu söylenebilir. Ne var ki 

Kant’a tüm karşı çıkışlarına rağmen Bolzano’da da tasarımların, yargıların kurucu 
                                                                 
25

 Bolzano, WL., §12, s. 51. 
26

 Bolzano, WL., §45, s. 200-201. 
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öğeleri olarak ele alındığı görülür. Ancak bu benzerlik son derece sınırlıdır. Benzerlik 

yalnızca Bolzano ve Kant’ta tasarımların yargılarının bileşenleri olmasına ilişkindir. 

Yoksa ne tasarım anlayışları, ne de yargının kuruluşu bakımından bir benzerlik söz 

konusudur. Şimdi ayrıntılarıyla Bolzano’nun tasarım anlayışını önce öznel tasarım 

sonra nesnel tasarım olarak ele alalım.  

 Bolzano tasarıma ilişkin şu açıklamaları yapar: 

 
“İster içte, ister dışta gerçekleşsin duyulan, görülen, hissedilen, algılanan her 
şey, ruhumuzda değişiklikler ortaya çıkarır. Bu değişiklikler bir tasarımın ortaya 

çıkmasını sağlar.”27 
 
“Herkes tasarımı bilir ya da en azından biz, sıradan anlamında tasarımın ne 
olduğunu herkese kolayca açıklayabiliriz. Ne zaman, iç veya dış duyular 
[wahrnehmen] yoluyla bir şey görür, işitir, duyumsar veya tanır, ne zaman 
hakkında bir öne sürümde bulunmadan ya da yargı vermeksizin bir şey düşünür 
ya da hayal edersek, o zaman bir şeyin tasarımına sahip olduğumuzu 
söyleyebiliriz. Bu anlamda ‘tasarım’, çeşitlerine, yargılar veya öne sürümler 
olarak sayılmadan, ‘görme’, ‘işitme’, ‘duyma’, ‘algılama’, ‘hayal etme’, 
‘düşünme’ vb. adlarıyla gönderme yaptığımız zihnimizdeki [Gemüthe] 
görünüşlerin [Erscheinungen] genel adıdır”28 

 
 “Bana göre o [tasarım] bir tümcede bileşen olarak yer alabilen, fakat kendi 
başına tümce oluşturamayan herhangi bir şeydir.”29  
 

Bolzano tasarım için şu örnekleri verir: “Caius zekidir” [Caius hat Klugheit] 

tümcesindeki her bir bileşen; ‘Caius’, ‘zeki’, ‘-dir’ [hat] birer tasarımdır. Görüldüğü 

gibi Bolzano açısından tasarım bir yargıdaki , kendisi tümce olmayan tümce 

parçasıdır. Bolzano’nun tasarımları sınıflandırışını şöyle gösterebiliriz: 

 

 

                                                                 
27

 Bkz.: Bolzano, WL, §72, s. 327. 
28

 Bolzano, WL, §48, s. 217. 
29

 Bolzano, a.e. 

Tasarım 

Öznel Nesnel (Kendinde) 

Görü Kavram Görü Kavram 
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Bolzano, tasarımları iki farklı kategoriye bölümleyerek ele alır. Bir kategoriye 

göre her tasarım kavram ya da görü olmak üzere ikiye ayrılır. Diğer kategoriye göre  

ise tasarımlar öznel ya da nesnel olmak üzere ikiye ayrılır. Önce tasarımları 

öznel ve nesnel ikiliği üzerinden ele alalım.  

 

3.2.1. Öznel ve Nesnel Tasarım 

 

Kant açısından tasarım, hem öznel hem de tüm öznelerde ortak bir temelde 

oluşu bakımından nesnel bir yapıdadır. Bolzano, Kant’tan farklı olarak, tasarımın 

öznel yanını nesnel yanından kesin biçimde ayırır.  

Öznel tasarım [subjective Vorstellung] zihinde bulunan bir şeye işaret eden 

fenomenin adıdır. Bolzano, öznel tasarımlara, gündelik tasarımlar ya da düşünülmüş 

[gedacht] tasarımlar demektedir. Nesnel tasarım [objective Vorstellung] ise 

özneden bağımsız varoluşu bulunan ama özne aracılığıyla beliren tasarımdır. Nesnel 

tasarımlar fiili gerçeklik alanında bulunmaz. Bu yüzden Bolzano, nesnel tasarımları, 

kendinde tasarımlar olarak da niteler. 30 

Öznel bir tasarım; 

(i) her zaman tasarlayan bir özneyle bağıntılıdır. 

(ii  tasarlayanın zihninde fiili gerçek [wirklich] bir varoluşa sahiptir.  

(iii  belirli bir zamanda ortaya çıkar ve kaybolur. 

 (iv  çeşitli etkiler doğurur. 

(v) Açık, karanlık, belirsiz vb. çeşitli açıklık dereceleri bulunur.  

Nesnel tasarımlar ise şu özellikleri taşır: 

(i) Uzamsal değillerdir. 

(ii  Zamansal değillerdir. 

(iii  Duyusal değillerdir.  

(iv  Fiili gerçek [wirklich] bir varoluşları bulunmaz.  

(v  Fiziksel etkileşimle etkilere neden olmazlar. 

                                                                 
30

 Bkz.: Bolzano, WL, §48, s. 217, §52, s. 229. 
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(vi  Fiili gerçek şeylerle (öznel tasarımlarla  bağıntıları zorunlu değildir. 

(vi  İnsanlarca bilinmek zorunda değillerdir. 

(vii  Hiç bir düşünen varlık onları tasarlamasa bile kendinde tasarımlar ‘var 

olmayı’ sürdürürler. 

(viii  Kimsenin bilemeyeceği kendinde tasarımlar bulunabilir. Sözgelimi “Geçen 

yıl İtalya’da hasat edilen üzüm sayısı”31 böylesi bilenemez bir kendinde tasarıma 

örnektir. 

 (ix  Kendinde bir tasarım, zihin ile nesne arasında bir aracıdır; ancak her 

ikisinden de kaynaklanmaz. 

Görüldüğü gibi Bolzano kendinde/nesnel tasarımları aşkın bir alana taşır. 

Öyleyse aşkın alandaki nesnel tasarımların, fiili gerçek öznel tasarımlarla arasındaki 

bağıntı nasıl mümkündür? Bolzano, aradaki bağıntının özelliklerini betimleyerek 

yanıtlamak yoluna gitmiştir: 

(i  Öznel tasarımlar, kendinde tasarımların akıllı bir varlığın Gemütünde ortaya 

çıkan görünüşü ya da kavranışıdır .32 

(ii  Nesnel tasarımlar, öznel tasarımların içeriklerini oluşturur.33 

(iii  Her öznel tasarıma, nesnel bir tasarımın karşılık gelir.34 

(iv  Bir nesnel tasarım çok sayıda öznel tasarımı meydana getirebilir. Sözgelimi 

Bolzano, ‘hiç’ [Nichts] sözcüğüne bakıldığında zihinlerde ortaya çıkan öznel 

tasarımların birbirlerine benzerliklerine rağmen çok sayıda olduklarını belirtir. Buna 

karşın, bu sözcüğün gönderimde bulunduğu tek bir nesnel tasarım bulunur.  

(v  Öznel tasarım, bir özün [Wesen] özelliğini ortaya koyan gerçek bir şeydir.35 

(vi  Nesnel tasarımlar öznel tasarımlardan bağımsızdır. Buna karşın öznel 

tasarımlar nesnel tasarımlar aracılığıyla var olur. Bu yüzden öznel bir tasarımın fiili 

gerçek dünyada nesneselliği [Gegenständlichkeit] olmasa bile, yine de bu tasarıma 

                                                                 
31

 Bkz.: Bolzano, WL, §48, s. 219. 
32

 Bkz.: Bolzano, WL, §27 , s. 6. 
33

 Bkz.: Bolzano, WL, § 5 , s.222. 
34

 Bkz.: Bolzano, WL, §271, s. 8. 
35

 Bkz.: Bolzano, WL, §272, s. 10. 
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karşılık gelen nesnel bir tasarım bulunur. Dolayısıyla düşünülebilir, hayal edilebilir 

her şey bir tasarım olarak nesnel tasarımlarla ilgilidir.  

Bir A öznel tasarımı akıllı bir varlığın zihninde ise “bu varlıkta A tasarımı 

bulunur” bir doğruluktur.36 Bu doğruluk onu düşünen kimse olmasa bile kendinde 

doğruluk olarak kalır. Bu doğruluğu doğru yapan bileşenler ise kendinde 

tasarımlardır. 

Bolzano’ya göre fiilen gerçek  bir nesnenin tasarımı, nesnenin kendisinin tıpkı 

bir tasarımı değildir. “Yalnızca onu düşündüğümüzde zihinde ortaya çıkan bir 

tasarımdır”.37 Bu yüzden değişik zamanlardaki öznel tasarımlar aynı nesneye ait 

olsalar bile farklı tasarımlardır.38 Öyleyse öznel bir tasarım ile nesnesi arasındaki 

bağıntı, nesnenin zamandaki birliği üzerinden değil, nesnel tasarımlar aracılığıyla 

sağlanır. Bu görüşüyle Bolzano, Kant’tan çok önemli bir noktada ayrılmış olur. 

Tasarımların uyumluluğunu transendental tamalgı üzerinden kuran Kant’tan farklı 

olarak Bolzano ‘transendental tamalgı’ kavramına yer vermez. Bu yaklaşım, bilme 

sürecini düşünmenin psikolojik temellerinden koparmaya yöneliktir.  

Ancak, Bolzano’nun, transendental temelden kaçınmaya çalışırken, 

bilinmezliğe uzanan metafizik bir temel kurduğunu söylemek abartılı olmayacaktır.  

Bu temelin belirsizliği “öznel bir tasarım ile varsa nesnesi arasındaki bağıntı 

nasıldır?” gibi bir sorunun yanıtında kendini açığa çıkarır. Bolzano, nesnel tasarımlar 

aracılığıyla öznel tasarımların yakalandığını [erfassen] öne sürer.  

Ancak Bolzano bu yakalayışın nasıl olduğu hakkında bir açıklama yapmaktan 

özellikle kaçınarak şöyle demektedir: [nesnel tasarımlar aracılığıyla öznel 

tasarımların belirişinin nasıl gerçekleştiğini] ”bana sormayın”39.  

Bolzano, nesnel içerik düşüncesiyle bir sorunu aşmaya çalışır. Bu sorun 

tasarımların yargıları oluşturmasına ilişkindir. Tasarımlar duyumlar yoluyla ortaya 

çıkar. Bununla birlikte tasarımlar düşünmede de kullanılır. Dolayısıyla tasarımlar 

                                                                 
36

 Bkz.: Bolzano, WL §271, s. 9. 
37

 Bkz.: Bolzano, WL §52, s. 233. 
38

 Bkz.: Bolzano, WL §273, s. 12-13. 
39

 Bolzano’dan aktaran Adam Drozdek, “Logic and Ontology in the Thought of Bolzano”, Logic and 
Logical Philosophy, Vol. 5, 1997, s. 5; Bolzano, WL, § 291, s.110. 
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hem zihinsel süreçlerde hem de duyusal süreçlerde bulunan öğelerdir. Fakat 

birbirlerinden farklı olan bu iki süreçte tasarımların nasıl yer alabildiği belirsizdir. 

Eğer yargılar zihinsel olarak işlenmiş tümcelerse, öğeleri duyu verisi dışında başka 

bir şey olmalıdır. Bolzano bu durumu fark ederek tasarımları öznel ve nesnel olmak 

üzere iki düzeyde ele almıştır. 

Görüldüğü gibi Bolzano, tasarımların Kant’taki transendental temeli yerine 

kendinde nesnelliği koymaktadır. Kant’ta transendental temeller tasarımın formunu 

sağlarken, Bolzano’da kendinde nesnellik  tasarımın içeriğini sağlamaktadır. Tüm 

belirsizliğine karşın kanımızca Bolzano nesnel tasarımdan söz ederken, bir arayışa 

çözüm bulma çabasındadır. Bu arayışı bir örnekle açıklamaya çalışalım. ‘Venüs’ 

göstergesini ele alalım. ‘Venüs’ bir gösterge olmak bakımından zihinlerde bir 

tasarımın canlanmasını sağlar. Bu göstergeyi düşünen her öznenin zihninde farklı 

‘Venüs’ tasarımları bulunur. Bu tasarımların her biri ‘Venüs’ göstergesinin öznel 

karşılıklarıdır. Ayrıca, öznel tasarımlara karşılık gelen nesnel bir tasarım bulunur. 

Bolzano bu nesnel tasarıma, göstergenin gönderimi [die Bedeutung des Zeichen] ya 

da gösterilen tasarım [die bezeichnete Vorstellung] adını verir. 40 Tek tek tüm 

‘Venüs’ öznel tasarımlarının farklı olmasına karşın, ‘Venüs’ nesnel tasarımı aynı 

kalır.41  

Bolzano Frege’yi önceleyerek anlam [Sinn] ve gönderim [Bedeutung] arasında 

ayrım yapar.42 Bolzano WL’de gönderimi [Bedeutung] şöyle açıklar: 

 

“Göstergenin tasarımıyla uyarılan öznel tasarıma karşılık gelen nesnel tasarıma, 
gösterilen tasarım ya da göstergenin gönderimi adı verilir. Gösterilen tasarım 
bir nesne-tasarımı ise bazen bu tasarıma gösterilen nesnenin kendisi ya da 

göstergenin gönderimi adını vermek bir gelenek olmuştur.”43 

                                                                 
40

 Bkz.: Bolzano, WL §285, s. 67. 
41

 İşaret edilebilir nesnesi olsun ya da olmasın Bolzano tüm nesnel tasarımların gösterimi olduğunu 
düşünür. 
42

 Wolfgang Künne, Bolzano’nun bu bakımdan Frege’yi öncelediğini belirtir. (Wolfgang Künne, 
“Propositions in Bolzano and Frege” Gottlob Frege: Frege's Philosophy in Context” Ed. by Michael 
Beaney and Erich H. Reck, Oxon, Routledge, 2005, s. 132. 
43

 Bolzano, WL, §285, 66. “Die objective Vorstellung, deren entsprechende subjective durch die 
Vorstellung des Zeichens angeregt werden soll, heißt die bezeichnete Vorstellung, auch die 
Bedeutung des Zeichens. Ist die bezeichnete Vorstellung eine Gegenstandsvorstellung, so pflegt man 
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Bolzano gönderimle bağıntılı olarak anlamı şöyle açıklar: 

 

“Burada bir ayrım yapmamız gerekir. Şurası doğrudur ki, bir göstergenin 
gönderimi, yalnızca uyarılması için çoktan uyandırmakla görevlendirilmiş olan 
belirlenmiş tasarım adını alırdı. Aynı tasarımın anlamı ya da anlaşılması 
[Verstand] ise tekil durumda canlandırmayı onunla dikkate aldığımız 
tasarımdır.”44 

 

Anlam, bir göstergenin tekil tasarımıyla ilgilidir. Bu tasarım kişiye özgü olabilir. 

Dolayısıyla göstergenin nasıl düşünüldüğü belirleyicidir. Bolzano’da anlam ve 

gönderimi şöyle gösterebiliriz: 

 
                                                                                                                                                                                      
zuweilen auch ihren Gegenstand selbst den bezeichneten, oder die Bedeutung des Zeichens zu 
nennen. “ 
44

 Bolzano, WL, §285, s. 67. “Doch ließe sich zwischen jenem und diesen ein Unterschied machen; so 
zwar, dass Bedeutung eines Zeichens nur diejenige Vorstellung hieße, zu deren Erweckung es bereits 
bestimmt ist, die es auch in der That zu erwecken pfleget; Sinn oder Verstand desselben aber 
diejenige, deren Erweckung wir in einem einzelnen Falle damit beabsichtigen.” 

Venüs
Öznel	Tasarımı

Venüs
Nesne

Venüs
Nesnel	Tasarım

'Venüs'
Gösterge
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Öznel	TasarımıVenüs
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Tasarımın	nesnesi	real	ise	
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Bolzano en az bir nesnesi olan tasarıma nesnesel [gegenstandlich] ya da 

nesnenin-tasarımı [Gegenstandsvorstellung] adını verir.45  

Karşılık gelen hiçbir nesnesi olmayan tasarım ise nesnesiz [gegenstandlos] 

tasarımdır. 46  Bir tasarımın gönderim yaptığı nesneler, tasarımının kaplamını 

[Umfang] oluşturur. Bir tasarımın kaplamını tam olarak belirleyebilmek için altına 

düşen tüm nesneleri bilmek gerekir.  

Öte yandan Bolzano, birbiriyle çelişen özellikler taşıyan tasarımları; sözgelimi 

‘yuvarlak kare’, ‘sarı insanlık’, ‘yeşil erdem’ vb., gönderimleri olmasa bile 

düşünülebilir olarak değerlendirir: “Bu ifadelerle bir şey düşünürüz ya da düşünmek 

zorundayızdır. Fakat düşünülen, bu tasarımların nesnesi değil, kendinde tasarımlardır” .47 

Ancak tür tasarımların nesneselliği [Gegenstandlichkeit] bulunmaz Bolzano 

açısından bu, gerçeklikte olmayan ve birbiriyle çelişen tasarımların bir araya 

getirilmesiyle ortaya çıkan tasarımları sağlayan gramerdir. Bu nedenle bu tür 

tasarımlarda da anlam bulunur. Çünkü Bolzano’ya göre söz konusu tasarımlar 

anlamlı olmasaydı, içerdikleri tasarımların birbirleriyle çeliştiklerine ve nesneleri 

olmadıklarına karar verilemezdi.48 Bununla birlikte dilde öylesine tasarımlar bulunur 

ki hiçbir anlam taşımazlar. Örneğin ‘abracadabra’ bütünüyle gönderimden yoksun 

[bedeutungslos] bir tasarımdır.49  Bunun yanı sıra Bolzano açısından gönderimi 

bilinmeyen bir tasarımın anlamını dile getirmek hiçbir bilgi vermez. Sözgelimi 

‘ornitorenk’in gönderimi olmadan, ‘ornitorenk’in anlamını dile getirmek hiçbir bilgi 

sağlamaz. “Her zihinsel tasarım içerik olarak bir kendinde tasarıma gereksinim 

duyar.”50 

Sonuç olarak Bolzano psikolojizme düşmeden anlamı ele alabilmek için 

kendinde tasarımlara başvurur. Kendinde tasarımlar bütününü, her türlü mümkün 

bilgiye kaynaklık eden kaynak olarak görür. Anlamlı her dil birimi, kendinde 

tasarımlar olarak orada bulunur.  

                                                                 
45

 Bolzano, WL, § 66, s. 297. 
46

 Bolzano, WL, § 67, s. 304. 
47

 Bolzano, WL, §7 , s. 317. 
48

 Bolzano, WL, §196, s. 328ff. 
49

 Bolzano, WL, §7 , s. 317. 
50

 Bolzano, WL, §7 , s. 319. 
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3.2.2. Görü ve Kavram Olarak Tasarım 

 

Bolzano tasarımları, özne ve nesnel olmanın yanı sıra görü [Anschaung] ve 

kavram olmak üzere ikiye ayırır. Bolzano’nun bazı tasarımları görü, bazı tasarımları 

kavram olarak kabul etmesinin nedeni, tasarımların yargılardaki işlevlerinin farklı 

olabilmesidir. Böylelikle Bolzano mantıksal işlevleri açısından tasarımları 

sınıflandırmak ister. Bolzano görüyü şöyle açıklar: 

 

“Ne zaman dikkatimizi, dışsal bir cismin duyularımıza etki etmesiyle ruhumuzda 
[Seele] ortaya çıkan bir değişikliğe, örneğin bir güle yöneltiriz, dikkatimizin bir 
sonraki dolaysız etkisi bu değişikliğin bizde ortaya çıkan tasarımıdır. Bu tasarım, 
nesneseldir [gegenständlich]. Bu tasarımın nesnesi, ruhumuzda başka bir 
zamanda değil bu zamanda ortaya çıkan değişikliktir. Bu nedenle tekil bir 
nesnesi bulunur ve diyebiliriz ki o, tekil bir tasarımdır. Bu sırada ruhumuzun 
sürekli etkinliği sonucu içlerinden bazıları basit olmayan pek çok farklı 
tasarımlar da üretilir. Bu üretime koşut olarak içimizdeki bu değişikliğe ilişkin 
tam [ganz] yargılar da yapılır. Dolayısıyla diyebiliriz ki: Bu (şu an gördüğüm  
kırmızı tasarımı ya da duyumudur; Bu (şimdi kokladığım  hoş bir kokudur [...] 
Bu yargılarda, kırmızı, hoş, koku, [...] vb. tasarımlarının pek çok nesnesi bulunur. 
Tek hakiki tasarım (krş. §68  ‘bu’ sözcüğü ile gönderme yaptığımız ve 
oluşturduğumuz özne-tasarımıdır. Çünkü, ‘bu’ ile yalnızca fiilen gerçek olarak 

beliren tekil değişikliği anlarız.”51  
 

Alıntının da açıkça ortaya koyduğu üzere Bolzano açısından görünün en 

belirgin özelliği anlık oluşudur. Yani görü zihnimizde bir anda ortaya çıkıp sonra 

kaybolan “içimizdeki anlık değişikliktir”52. Anlık olduğu için görünün basit ve tek 

nesnesi bulunur. 53  Görüyle nesnesi arasındaki bağıntı dolaysızdır. Bu nedenle 

görüler hakkında konuşmak için ‘bu’, ’şu’, ‘bu anda’, ‘az önce içimde ortaya çıkan o 

tasarım’, ‘o duygum’, ‘o kokladığım’ gibi göstericilere [indexical] başvurmak gerekir. 

Dolayısıyla Bolzano’nun bakış açısından görüler tümcelerde zamirler olarak iş gören 

öğelerdir. Kavram ise hem kendisi görü olmayan hem de görü içermeyen 

                                                                 
51

 Bolzano, WL, §72, s. 326. 
52

 Bolzano, WL, §286, s. 88. 
53

 Bkz.: Bolzano, WL, §72, s 326. 
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tasarımdır.54 Şu örnek görü ile kavram ayrımın anlaşılmasına yardımcı olacaktır: ‘bir 

şey’ tasarımı bir kavramdır; çünkü bu tasarımın belli bir görüsü yoktur ya da 

bileşenlerinde görü bulunmaz.  

Bolzano görülerin kaynağını içimizdeki ”dolaysız bundan dolayı çözümlenemez 

neden”55 olarak gösterir. Öyleyse Bolzano görüleri gerekçelendirmeden onları her 

nasılsa insan ruhunda ortaya çıkan değişiklikler olarak görür. Bu tavır onun anti-

psikolojisist yaklaşımıyla ilgilidir. Görülerin nasıl elde edildiğini açıklamak yerine 

onların dildeki yerlerine ve işlevlerine bakar. Bolzano görünün insandaki kaynakları 

hakkında yorum yapmaktan kaçınsa bile, insan dışındaki kaynakları konusunda 

açıktır. Ona göre ne zaman bir algıdan söz edilirse burada bir görü bulunur. Algının 

varlığında, ona kaynaklık eden real bir şeyin varlığı söz konusudur. Bundan dolayı 

zihnimdeki görünün varlığından ona aracılık eden real bir şeyin varlığını çıkarabilirim. 

Sonuç olarak Bolzano açısından görü her zaman dış dünyayla etkileşimin sonucudur 

ve var olmayan bir şeyin görüsünden söz edilemez.  

Görü aşağıdaki özellikleri taşır: 

(i) Görüye nesnesinden başka bir şey aracılık etmez; bu yüzden bir öznenin 

ruhunda beliren görü, dolaysız olarak ya öznenin içine ya da öznenin dışına aittir.56,57 

Ruhun kendi kaynakları dışındaki değişiklik, öznenin dışında yer alan nesneye bağlı 

olarak gerçekleşir. Böylelikle özne dışında nesne olduğunu bilir. Bu nesnelerin 

özelliği, öznede görü oluşturmasını sağlamalarıdır.  

(ii  Her görü bir kez deneyimlenir. Belli bir anda elde edilen görünün aynısı 

başka bir zaman elde edilemez. Görü, (i  uyarınca öznenin içinde ya da dışında 

yaşadığı bir değişiklik sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle başka bir anda ortaya çıkan 

değişiklik başka bir tasarıma karşılık gelir. Benzer nesnelere ilişkin görüler 

birbirlerine en çok benzeyebilir ama asla özdeş olamaz. 58  Dolayısıyla görüler 

yinelenemez. 

                                                                 
54

 Bkz.: Bolzano, WL, §73, s. 330. 
55

 Bolzano, WL, §286, s. 84-85. 
56

 Kant’ta da görü, bilginin, nesnesiyle tekil ve aracısız (dolaysız  bağıntısıdır (Bkz.: Kant, B33). 
57

 Bkz.: Bolzano, WL. §3 3, s. 141. 
58

 Bkz.: Bolzano, WL. §75, s. 334. 
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(iii  Görü bir başkasına aktarılamaz. Birinde ortaya çıkan görünün özdeşi bir 

başkasına iletilemez.59  

(iv  Görü iletilemese de görüler hakkındaki bildirimler iletilebilir. Bu bildirimler 

görülerin özelliklerini yansıtmayı hedefler. 60  Görü hakkındaki bildirimlerde 

göstericilere başvurulur. 

Yukarıda işaret ettiklerimiz ışığında Bolzano ile Kant’ın görü konusundaki 

görüşlerinin çok farklı olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Bolzano’ya göre Kant’ın görüye 

ilişkin görüşleri birbirlerinden farklı ve karışıktır. Kant bir yanda görüyü saf, nesnel ve 

a priori olarak kabul ederken bir yanda a posterior iolarak ele alır. Oysa Bolzano 

açısından görü a posterioridir61 ve özneldir. Bu bakımdan Bolzano ilk dönemlerinden 

itibaren a priori bilginin temellerinde görülerinin olamayacağını savunur: “Görüler 

yararlı değildir ve benim açımdan burada hiçbir şey için kullanılamazlar”62 Bolzano 

WL’deki görüşlerine koşut olarak Bäytrage’de görüyü kavramın zihindeki resmi 

olarak görür. Bu nedenle onun için hem herkesin görüsü farlıdır; hem de her 

tasarımın (görünün  resmi verilemez. Sözgelimi Bolzano’ya göre geometride öyle 

teoremler bulunur ki, bunların hiçbir görüsü bulunmaz. Örneğin uzay geometrisinde 

[Stereometry] öylesine kompleks uzamlı nesneler kullanılır ki, bunların 

resmedilmeleri mümkün değildir. Fakat yine de bu nesnelerin kavramlarıyla iş görür 

ve doğruluklarına ulaşırız. Bolzano’nun görüye karşı öne sürdüğü bir başka örnek ise 

Kant’ın görünün varlığını kanıtlamak için verdiği örnektir. Bolzano şöyle der : “Her 

düz doğrunun sonsuza kadar uzayabileceğinin hiçbir görüsü bulunmaz”63. Kant ise bu 

örnekle, hiçbir doğrunun fiili olarak sonsuza kadar uzatılamayacağını, böylesi bir 

çıkarımı yapabilmek için görüye gereksinim duyulduğunu bildirir. 

Görüldüğü gibi Kant ile Bolzano’nun tasarım anlayışları bütünüyle farklıdır. 

Şimdi farklı tasarım anlayışının ışığında Bolzano’nun Kant eleştirilerini yakından 

inceleyelim. 

                                                                 
59

 Bkz.: Bolzano, WL. §75, s. 335. 
60

 Bkz.: Bolzano, WL. §75, s. 336. 
61

 Bolzano a priori (kavramsal  ve a posteriori (intuitive  arasında ayrımı WL §133’te yapar. 
62

 Bolzano, Beyträge, Appendix, §5. 
63

 Bolzano, Beyträge, Appendix, §7. 
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3.3. Bolzano’nun Kant’ın Tasarım Anlayışını Eleştirisi 

 

Yukarıda ele aldığımız gibi Kant, nesnelerin bilgisinin, görüler ve bilme yetileri 

yoluyla sağlanan tasarımlar aracılığıyla kurulabileceği inancındadır. Kant’a göre, bir 

nesne söz konusu olduğunda, nesnenin tasarımının bileşenleri ile nesnenin 

bileşenlerinin tasarımları arasında örtüşme bulunur. Kantçı anlam öğretisi bu temel 

üzerine kuruludur. Bolzano tam da Kant’ın söz konusu anlayışının geçerliliğini 

sorgular. Bilim Öğretisi’nde “Bir tasarımın parçaları ile tasarımın ilgili olduğu nesnenin 

parçalarının tasarımları aynı mıdır?”64 sorusunu sorar ve yanıtı hayır olur. Bolzano’nun 

bu görüşü Kantçı yargı ve a prioriliğe bir karşı çıkış anlamına gelir. 

Böylelikle Bolzano, tasarım-nesne bağıntısını yeniden ele alır. Ona göre 

tasarımların bileşenleri ile nesnelerin özellikleri ayırt edilmelidir.65,66 Kant’ta nesne, 

öznenin kurduğu ve birlik verdiği tasarım çeşitliliğidir. Bu nedenle tasarım ile nesnesi 

arasında benzerlik bulunur. Sözgelimi Kant bir ev tasarımının, kapı, pencere, vb. 

tasarımları içermesi gerektiğini düşünür ya da dünyadaki herhangi bir tekil 

karakartal ile genel karakartal tasarımının özellikleri arasında bir uyum bulunur.67 

Bolzano’ya göre ise bir tasarım ile nesnesinin aynılığı yanılgıdır. Bu yanılgı doğru bir 

tasarım ile nesnesi arasında karşılıklılık [Übereinstimmung, correspondance] olması 

gerektiği düşüncesinden kaynaklanır. Oysa tasarımlarla nesneler arasında karşılıklılık 

bulunması gerekmez. Hata bazı tasarımların, örneğin ‘sıfır’, ‘yok’, ‘bazı’ vb. nesneleri 

bile yoktur. Dolayısıyla bir A tasarımın altına düşen nesneler, A tasarımının 

bileşenlerinde belirmeyen özellikler taşıyabilir. Bu bakımdan Kant’ın görüşleri doğru 

olsaydı, örneğin bir üçgenin sonsuz sayıda özelliği olduğundan sonsuz sayıda parçası 

                                                                 
64

 Bolzano, WL, §63, s.268.  
65

 Bkz.: Bolzano, WL, §64, s. 287. 
66

 Fakat bu ayrımın yapılması, kavramlar ile nesnelerin tümüyle birbirlerinden bağımsız olduğu 
anlamına gelmez. Bolzano nesneyi bir tasarımın gönderim yaptığı şey olarak belirtir. (Bkz.: Bolzano, 
WL, §66, s. 297.) 
67

 Bu uyumluluk cinsiyet, yaş vb. gibi iliniksel özellikleri dışta tutar yoksa tekil şeylerin tasarımları 
kavramsal olamaz. 
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olması gerekirdi. Bolzano bir tasarımın bir nesneye gönderimde bulunmasının, bu iki 

entitenin birbirine benzemesi gerektiği sonucuna varamayacağını belirtir.  

Nesne ile tasarımı arasında karşılıklılık beklentisinden dolayı tasarım ile nesne 

arasında bir uyum olduğu varsayılır. Bu yüzden nesnenin tasarımında, nesnenin tüm 

özelliklerinin tasarımlarının bulunduğu kabul edilir. Böylece nesnenin tasarımı, 

nesnenin özelliklerinin tasarımlarının toplamına eşit sayılarak nesnenin tasarımının 

parçaları ile nesnenin parçalarının tasarımlarının benzer olması gerektiği sonucu 

çıkarılır.  

Nesnenin tasarımı (Nt  çeşitli tasarımların toplamına eşit olsun ve Nt’yi şöyle 

gösterelim: 

Nt =nt1 + nt2 + nt3 +... 

Nesnenin parçalarının özelliklerinin tasarımı (Öt  ise, özelliklerin tasarımlarının 

toplamına eşit olsun ve Öt’yi şöyle gösterelim: 

Öt= öt1 + öt2 + öt3 + ... 

Bolzano,  

 Nt = Öt ile nt1 = öt1, nt2 = öt2, ... bağıntılarının geçerliliğine karşı çıkar. 

Bolzano, nesnenin tasarımının, nesnenin özelliklerinin tasarımının toplamı 

olduğu görüşünü çeşitli bakımlardan eleştirir, bu eleştirileri şöyle sıralayabiliriz:68 

(i  Bolzano’ya göre nesnesi olmayan tasarımların bulunur. Sözgelimi “hiçbir şey” 

ya da “yuvarlak kare” gibi tasarımlarda, tasarımın parçaları, herhangi bir nesnenin 

parçalarının tasarımı değildir.  

(ii  Tümce bir araya getirilen tasarımlar aracılığıyla oluşturulur. Genel anlayış 

uyarınca tümcenin kendisi de bir tasarımdır. Ancak tümcenin her parçasının, 

tümcenin işaret ettiği nesnede içerilen parçaların tasarımına karşılık geldiği 

söylenemez. Tümcenin tamamı değil, fakat tümcede olan bir tasarım, nesnede 

bulunabilen bir parçaya işaret eder. 

(iii  Bir tasarım sunan tümcenin parçaları her zaman, nesnenin parçalarının 

tasarımlarına işaret etmeyebilir. Sözgelimi “Dağı olmayan ülke”, “gravürsüz kitap” 

                                                                 
68

 Bkz.: Bolzano, WL, §63, s. 268-269. 
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böylesi örneklerdir. “Adamın gözü”, tasarımında ‘adam’ tasarımı “adamın gözü”nde 

bir parça olarak bulunmaz.  

(iv  Bütünüyle basit olan nesneler bulunabilir buna karşın tasarımları çok 

sayıda parçadan oluşabilir. Töz bütünüyle basit olduğu düşünülen bir nesnedir. Oysa 

töz kavramının tasarımı çok sayıda parçadan oluşabilir.  

(v  Bir tasarım altına düşebilecek çeşitli nesnelerin tüm özellikleri, zorunlu 

olarak tasarımda bulunmayabilir. Sözgelimi çiçek tasarımı altına düşen gül tasarımını 

ele alalım. Gül tasarımı altında yer alan çok sayıda gülün her birinin çok sayıda 

özelliği her çiçek tasarımın altında düşünülmeyebilir. 

(vi  Bazı tasarımlar vardı ki, sözgelimi Tanrı gibi, nesnesinin parçaları bulunmaz 

fakat buna karşın nesneye karşılık gelen tasarım yine de komplekstir.  

Bütün bu akıl yürütmelerinden yola çıkan Bolzano WL §64’te bir tasarımın 

bileşenleri ile nesnenin özelliklerinin tasarımlarının aynı olmayışına ilişkin şunları 

ileri sürer: 

(i  Bir nesnenin tasarımında nesnenin özelliklerini dile getirmeyen çeşitli 

parçalar bulunur. Bir başka deyişle Nt içerisinde en az bir ntx bulunur ki, onun 

karşılığı bir ötx yoktur.  

(ii  Her nesnede, nesneye zorunlulukla ait olan, ancak nesnenin tasarımında 

düşünülmeyen özellikler bulunur. Öt içerisinde öyle bir ötx bulunur ki, bunun 

karşılığı bir ntx yoktur.  

Dolayısıyla Bolzano açısından Nt = Öt bağıntısı geçerli değildir. Şimdi 

Bolzano’nun bu savlarını nasıl temellendirdiğini ele alalım:69 

(i  Bir nesnenin tasarımının (Nt , nesnenin özelliklerinin tasarımları olan öt1 + 

öt2 + öt3 + ... tasarımlarının toplamından oluştuğu düşünülür. Buna karşın, Bolzano, 

nesnenin tasarımı için bu özelliklerin yanı sıra başka tasarımlara ihtiyaç duyulduğu 

görüşündedir. Nesnenin özelliklerini temsil edebilmek için “öt1 + öt2 + öt3 + ... 

özelliklerine sahip bir şey”in tasarımı olmalıdır ki, bu özellikler o şeye ait olabilsin. Bu 

nedenle, nesne tasarımının bazı parçaları, nesnenin özelliklerini temsil etmeyen 

tasarımlar içerir demektedir. 

                                                                 
69

 Bkz.: Bolzano, WL, §64, s. 270-2. 
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Örneğin eşkenar üçgenin özelliğini belirten, eş kenarlılık tasarımı, ‘kenar’ ve 

‘eşit’ tasarımlarından oluşur. Bu tasarımlar, eşkenar üçgen tasarımının içinde 

bileşenler olarak bulunur. Ancak bu tasarımlar eşkenar üçgenin kendisini ifade 

etmez. Eşkenar üçgen ne bir kenardır, ne de eşitlik özelliği taşır. Eşitlik özelliği, 

üçgenin kenarlarının birbirleriyle bağıntısında bulunur.  

(ii  Bir nesneye bir özellik kavramından dolayı yüklenir; yoksa özellik nesnede 

bulunduğundan dolayı kavramla ilişkilendirilmez. Sözgelimi, karede bulunan kenar 

ile köşegenin oranının 1 √  oluşu, Bolzano’ya göre kare tasarımından yola çıkılarak 

bulunur. 

(iii  Birbirlerinden tartışmasız bir açıklıkla ayırt edilebilmelerine karşın aynı 

nesnelere ve özelliklere sahip tasarımlar bulunur. Bolzano bu tür tasarımları 'denk 

tasarımlar' [Wechselvorstellungen] olarak nitelendirir. Sözgelimi, eşkenar üçgen ve 

eş açılı üçgen tasarımları böylesi denk tasarımlardır. Bu tasarımların nesneleri aynı 

özelliklere sahip olmalarına karşın ayrı tasarımlardır. Dolayısıyla, bir nesnenin 

özelliklerinin tasarımlarının, kavramın bileşenlerinin tasarımlarına karşılık geldiği 

doğru ise bu durumda bütün denk tasarımlar aynı nesneye aynı bileşenlere sahip 

olacak böylelikle tek bir tasarım olarak kalacaklardır. Bu ise saçmadır.  

(iv  Bazı tasarımların nesnesinin sonsuz sayıda bileşeni bulunur. Sözgelimi √ . 

tasarımı. √ , içinde sonsuz sayıda bileşenin bulunduğu bir niceliği anlatır: 1+ 4/1  + 

1/100 + 4/1000 + 2/1000 ... = √   Dolayısıyla √ içinde her biri birbirinden bütünüyle 

farklı sonsuz sayıda özellik bulunur. 

Eğer her bir nesnenin, nesnenin tasarımında olan her bir özelliğinin bir bileşen 

olarak onda düşünüleceği doğru ise √  gibi tasarımların sonsuz sayıda parçanın 

bileşiminden oluşması gerekir. Böylesi bir tasarımı düşünmek demek, sonsuz sayıda 

parçayı -belirsiz de olsa- düşünmek anlamına gelir. Bolzano’ya göre sınırlı düşünme 

yetimizle bunu yapabilmek olası değildir.  

(v  Bir nesnenin tasarımı 

a. birbirlerinden farklı sonsuz sayıda özelliğin tasarımlarının toplamı ve;  

b. bu özelliklerin tasarımları birbirlerine indirgenemez ise ; 
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bu durumda özelliklerin tasarımlarının toplamının nesnenin tasarımını verdiği 

ileri sürelemeyecektir.  

Sözgelimi √2 için 

√  = 1 + 4/10 + 1 /100 + 4/1000 ile 

√ = 1 + 4/10 + 1 /100 + 4/1000 + 2/10000 tasarımlarının her ikisi de geçerlidir.  

Bir nesnenin farklı özelliklerinin toplamının farklı nesne tasarımlarına karşılık 

gelmesi gerekirken böyle olmadığı görülür. 

(vi  Bir nesnenin öznel tasarımına eşlik eden bir özelliğin tasarımına karşın, 

nesnenin nesnel tasarımının o özelliğin tasarımını bileşen olarak içerdiği 

söylenemeyebilir. Sözgelimi üçgen tasarımını düşündüğümde aklıma gelebilecek “ü” 

ya da “g” harflerinin biçimleri, üçgen kavramına ait değildir. 

(vii  Bir nesnenin tasarımına zorunlu olarak ait olmasına karşın yine de bileşen 

olarak onda bulunmayan özellikler bulunabilir. 'Eşkenarlılık' özelliği eşkenarlı 

üçgenlere aittir. Bu eşkenarlılık özelliği 'üçgen' kavramının kendisinde bulunmaz. 

Çünkü bu özellikle, üçgen kavramına “eşkenarlı olan” tümcesi eklendiğinde ortaya 

çıkar. Açıktır ki eşkenarlılık kavramı ne 'üçgen' kavramında ne de 'eşkenarlı olan' 

tümcesinde bulunur. Bu iki parçanın her ikisinin bileşiminde yer alır.  

Yukarıda ileri sürdüklerinden dolayı Bolzano bir nesnenin tasarımının parçaları 

ile nesnenin özelliklerinin tasarımının aynı oluşunu kabul etmez. Dolayısıyla Kantçı 

anlamda analitik yargıları ve bunlara dayanan a priorilik temelini geçerli bulmaz. 

Bolzano’nun tasarımları ne şeylerin yerine geçer ne onlarla benzeşir. Onlar daha çok 

dilsel entitelerdir. Kendi verdiği tanım hatırlanırsa tasarım kendisi tümce olmayan 

tümce parçasıdır. 

Bolzano bu akıl yürütmelerle bir nesnenin özelliklerinin olmasını ya da bir 

kavramın bir nesnenin bir özsel özelliğinin tasarımını içerebilmesini reddetmiyor, 

onun karşı çıktığı bir tasarımın bir nesnenin özelliğinin tasarımını içermesinin mantık 

açısından öneminin olmasıdır. Mantıksal bağıntılar kavramların ayrıştırması sonucu 

elde edilen içerme bağıntıları değil çıkarımsal bağıntılardır. 

Bolzano’nun Kant’ın tasarım anlayışına yönelttiği bir bir başka eleştiri Kant’ın 

tasarımı tanımlamaz buluşunadır. Yukarıda, Kant açısından tasarımın tanımlanamaz 
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olduğunu belirtmiştik. Kant’ın bu konudaki gerekçesi tasarımı tanımlamak için her 

zaman tasarımlara başvurmamız gerekmesidir. Bolzano açısından bu gerekçe kabul 

edilemezdir; çünkü “böyle olsaydı bu durumda kavramın da ne olduğunu 

tanımlayamazdık”. 70 

Şimdi Bolzano’nun yargı anlayışını inceleyelim.  

 

3.4. Bolzano’nun Yargı Anlayışı 

 

3.4.1. Tümce-Yargı Bağıntısı 

 

Bolzano, bir tümceyi düşünmek ile tümceyi öne sürmek arasında ayrım yapar. 

Bu ayrım tümce [Satz] ile yargının [Urteil] birbirinden farklı ele alınmasına kaynaklık 

eder. Bir tümceyi yalnızca düşünmek yargı vermektir. 71  Bu sırada tümcenin 

doğruluğu ya da yanlışlığıyla ilgilenilmez.72 Sözgelimi, Bolzano açısından “Pigme 

kabileleri vardır” tümcesini düşünmek, bu tümceyi öne sürmekten farklıdır. Öne 

sürüm sırasında tümce bir doğruluk değeriyle ilişkilendirilir. Bu nedenle Bolzano 

açısından “Yargı, tümceden tümüyle farklı bir şeydir”.73 Yargı, zihinsel bir edimdir. 

Tümce ise yargıda dile getirilen düşüncedir.74  

Her yargıda bir tümce bulunur. Tümce, yargıdaki anlamdır.75 Bolzano, yargının 

tümceyi yakaladığını [erfasst, auffasst] ya da ele geçirdiğini [ergreift] öne sürer.76 

Buna koşut olarak tümce ise yargıyı oluşturur [macht...aus] ya da yargının içeriğini 

[Stoff] verir [gibt].77 Tümcenin görünüşü [Erscheinung] yargının içeriğini oluşturur.78 

Bolzano, öznel tasarımlar ile nesnel tasarımlar arasında yaptığı ayrımı tümce ile 

                                                                 
70

 Bkz.: Bolzano, WL, §53, s. 236-237. 
71

 Yargı vermeyi sağlayan, yargı yetisidir [Urteilskraft] (Bkz.: Bolzano, WL, §29 , s. 1 3.) 
72

 Bkz.: Bolzano, a.e. 
73

 Bkz.: Bolzano, a.e. 
74

 Bkz.: Bolzano, a.e. 
75

 Bkz.: Bolzano, WL, §28, s. 121; §285, s. 67. 
76

 Bkz.: Bolzano, WL, §19, s.78; §24, s. 1 9; §27, s.  12 ; §34, s. 154; §36, s. 163 
77

 Bkz.: Bolzano, WL, §22, s. 90, §34, s. 154. 
78

 Bkz.: Bolzano, WL, §291, s. 108. 
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yargıya da taşır. Tümceler kendinde tasarımlardan oluşur, buna karşın yargılar ise 

öznel tasarımlardan meydana gelir.  

 

3.4.2. Yargı 

 

Bolzano’ya göre bir A yargısı, a, b, c, d... tasarımlarından oluşuyorsa, A’nın 

yargı olabilmesini aşağıdaki koşullar sağlar: 

(i  A yargısı, belli kurallara göre yargı türeten bir makine olan zihinde ortaya 

çıkar.  

(ii  Yargıdaki bütün tasarımlar eşzamanlı olarak ortaya çıkabilmelidir.  

(iii  Bu tasarımlar birbirleriyle belli bir tarzda bağlantılı olmalıdır.  

Bolzano, bu bağlantının nasıl gerçekleştiği konusunda net bir açıklama 

yapamadığını şöyle belirtir: 

 

“Eğer bağlantının nasıl olduğu sorulursa yalnızca şunu söyleyebilirim, 
tasarımların birbirleri üzerine karşılıklı etkisi olmalıdır. Fakat bu etkinin doğasını 
daha fazla açıklayamıyorum” 79 

 

Bolzano açısından yargılar şu özellikleri taşır:80 

(i  Her yargının bir fiili gerçekliği [wirklichkeit] bulunur. Bu gerçeklik yargı 

veren kişinin zihinde [Gemüth] gerçekleşir.81 

(ii  Her yargıda bir yüklem, özne ve kopula yer almalıdır.82  

(iii  Yargı, kendinde ya da kendisi için var olamaz. Yargı, ancak yargı veren kişi 

aracılığıyla gerçeklik kazanır. Bu yüzden, hiçbir yargı kendi başına var değildir. 

(iv  Her yargı bileşenlerden oluşur. Bu bileşenler öznel tasarımlardır. 

                                                                 
79

 Bolzano, WL, §291, s. 109-110. 
80

 Bkz.: Bolzano, a.e.. 
81

 Bkz.: Bolzano, WL, §34, s. 155. 
82

 Bolzano, WL, §45, s. 204-205. 
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(v  Bolzano’ya göre her bilgi bir yargı içerir; ancak her yargı bilgi değildir. 83  

Yargının bilgi olabilmesi için taşıdığı tümcenin doğru olması gerekir. Tümce doğru ise 

yargı doğru, yanlış ise yargı yanlış olur.  

(vi) Yargılar mantık kurallarıyla uyumlu türetilir. 

(vii  Yargılar istemsiz üretilir.  

 

Felsefi gelişimi süresince Bolzano’nun yargı türleri konusundaki görüşleri 

değişmiştir. İlk eserlerinden biri olan Beyträge’de beş farklı yargı türü sıralar. Yargı 

türleri arasındaki fark, özne ile yüklem arasındaki bağlantı tarzının çeşitliliğinden 

[Verbindungsart] kaynaklanır.84 Bu yargı türlerini şöyle sıralayabiliriz: 

(i  Zorunlu yargılar: Bu tür yargılar, “S bir tür P’dir” ya da “S, P kavramını içerir” 

ya da “P kavramı S’ye aittir” biçiminde düzenlenir. Bolzano şu örneği verir: “Bir 

açının kollarını farklı uzunlukta kesen iki çizgi yeterince uzatıldıklarında kesişir.” Bu 

tümcede S, ‘bir açının kollarını farklı uzunlukta kesen iki çizgi kavramları’dır, P ise 

‘kesişim noktası olan iki çizgi kavramları’dır. Bu nedenle S bir tür P’dir.  

(ii  Olanak yargıları: Bu tür yargılar “A, bir tür B olabilir” türündedir.   

(iii  Pratik yargılar: “N, X’i yapmalı” türünde ödev bildiren yargılardır. 

(iv  Olasılık yargıları: Bu yargılarda özne yüklem arasındaki bağlantı tarzı 

olasılıklıdır. Bolzano bu yargı türünün doğası konusunda emin olmadığını bildirir. 

(v  Gerçeklik yargıları: Bu yargılar, bir nesnenin varoluşunu bildiren “X’i 

algılıyorum” türünde yargılardır. Burada yer alan ‘X’, görü ya da empirik tasarımdır. 

Gerçeklik yargılarının öznesi ‘ben’, temel kopulası ise ‘algılama’dır. Bolzano bu 

yargıları aynı zamanda empirik yargılar olarak da adlandırılır.  

Bolzano’ya göre bu yargılarının kaynağı kısmen ‘algılama85  yetisinin özel 

doğasında’, kısmen de algılama yetisine etki eden ‘benden farklı şeylerde yani dışsal 

şeylerde’ bulunur.86 Bu nedenle bu tür yargılara varlık bildiren yargılar da denilebilir. 

                                                                 
83

 Bkz.: Bolzano, WL, §36, s. 163. 
84

 Bolzano, Beyträge, §15. 
85

 Bolzano algılamayı basit ve tanımlamaz olarak nitelendirir. (Bolzano, Beyträge, Appendix, §4  
86

 Bolzano, Beyträge, Appendix, §5, . 
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Çünkü bu yargılar yoluyla bir şeyin zorunluluk taşımadığı bildirilir. Bolzano bu 

empirik yargıların yapısını şöyle açıklar. 

 

“Aslına bakılırsa, öznenin yüklemle bağıntısının görüler aracılığıyla sağlandığı bir 
yargı türü; ünlü deneyim yargıları ya da olasılık yargıları bulunur. Çünkü, yalnızca 
‘X ve Y görülerini algılıyorum ve Y olmadan X’i algılamıyorum’ algı yargılarına 
sahipsem, yeter neden ilkesi uyarınca bu yargılardan, ‘X görüsünün temeli olan 
şey, olasılıkla Y’nin temeli olan şeyle, tıpkı nedenin etkiyle olduğu gibi 
bağlantılıdır’ olasılık yargısını türetirim. Bana göre ünlü deneyim yargılarının 
tamamı bu formdadır. Örneğin güneş taşı ısıtır dersek, X görüsünün nedeni olan 
nesne (Güneş  (yani Güneşin ışıldayışı  Y görüsünün de (yani sıcak taşın  
temelidir demekten başka bir şey değildir. Fakat bu yargıların her biri doğaları 
gereği yalnızca olasılık bildirir.”87, 88  

 

Burada dikkat çekmek isteyebileceğimiz bir nokta Bolzano’nun erken 

dönemlerinden başlayarak görüye dayalı yargıların zorunlu olamayacağı görüşünde 

olmasıdır. Yukarıda, görülerin anlık ve tekil tasarımlar olduğunu belirtmiştik. 

Görülerin bu yapıda olması, Bolzano’yu içinde görüsel tasarımlar bulunan yargıların 

zorunlu olmayacağı sonucuna vardırır. 

Bolzano WL’de yargıya yönelik görüşlerini kısmen değiştirir. Bu eserle birlikte 

yargıların formunu ‘A, b’ye sahiptir’ [A hat b] olarak belirler. 89 Bu yargı formunda, 

özne tasarımı, yüklem tasarımı ve sahip olma kavramı bulunur.90 Bolzano’ya göre 

her ne kadar bazı yargılarda dilsel form yargıların bu yapısını örtse de, tüm yargılar 

bu forma dönüştürülebilir.  

Bolzano, kopula olarak neden ’dır’ı değil de ‘sahip olmayı’ kullanmaktadır? 

Kendisi bu durumu şöyle açıklar:91 

 

                                                                 
87

 Bolzano, Beyträge, Appendix, §6. 
88

 Bu alıntıda geçen “güneş taşı ısıtır” yargısı Kant’ın Prolegomena’da verdiği zorunlu sentetik yargı 
örneklerinden biridir. Kant şöyle demektedir: “Oysa güneş  taşı ısıtır dersem, bu durumda algıya bir 
de anlama yetisinin neden kavramı eklenir; bu kavramda ısı kavramı güneş  ışığı kavramıyla zorunlu 
olarak bağlanır ve sentetik yargı zorunlu olarak genel geçer, dolayısıyla nesnel olur ve bir algıdan 
deneyime dönüşür.” (Kant, 4: 306). 
89

 Bkz.: Bolzano, WL, §127, s. 15; §79, s. 364-365. 
90

 Bolzano, WL, §127, s. 9. 
91

 Bolzano, WL, §127, s. 11. 
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“Bunu ‘A, b’ye sahiptir’ formunda, b yükleminin yalnızca bir abstractum bir 
özelliğin tasarımı [eine Bescaffenheitsvorstellung] olması olgusuyla açıklayabiliriz. 
Öte yandan “A, B’dir” formunda B’nin yeri bir concretum tarafından doldurulur. 
Fakat her dil concreta göstergeler açısından abstracta olanlara göre çok daha 

zengindir. “ 
 

Bolzano “A, b’ye sahiptir” yargı formundaki özne tasarımı A’yı, ona eş-geçerli 

[gleichgeltenden] “A tasarımı altına düşen özelliğine sahip olan bir şey” [Etwas, das 

die Beschaffenheit hat, der Vorstellung A zu unterstehen] tasarımıyla 

değiştirebileceğimizi belirtir.92 Böylece yargı “x’e sahip olan b’ye sahiptir” [Etwas x 

hat, hat b] formuna dönüştürülür. 

“A, b’ye sahiptir” yargı formundaki A farklı yapılar da olabilir. A, real bir 

nesnenin tasarımı olabileceği gibi, sembolik bir tasarım [symbolische 

Vorstellungen]93, farklı yapıdaki tasarımların bir araya geldiği toplama bir tasarım94 

[Inbegriffvorstellungen] olabilir. Yargıdaki b yüklemi ise nedensel özellik olabileceği 

gibi mantıksal özellik de olabilir. 

Görüldüğü gibi Bolzano’nun yargı anlayışı Kant’tan farklıdır. Bolzano, Kant’ın 

yargı anlayışına ondan iki alıntı yaparak gönderme yapar.95 Bu alıntılar, Kant’ın 

yargıyı, Saf Aklın Eleştirisi’nde “bir nesnenin dolaylı bilgisi” ve Doğa Biliminin 

Metafizik Temelleri’nden “verilen tasarımların nesnel bilgisini ilk veren eylemdir” 

olarak tanımlandığı yerlerdir. Bolzano’ya göre bu açıklamalarda, yargıyı tanımlamak 

için kullanılan öğeler ancak yargı verme sonucu gerçekleşebilir, bu yüzden yargıyı 

öncelemeleri mümkün değildir. Kimse yargı vermeden, bir şeyi açıkladığını, 

gördüğünü, bildiğini, o şeyin bilincinde olduğunu ileri süremez. Dolayısıyla bilme 

işlevleri açısından en temelde gerçekleşen yargı vermedir.96 

Öte yandan önceki bölümlerde gördüğümüz gibi Kant’ta yargı verme, en 

temelde transendental tamalgının gerçekleştirdiği, tasarımların sentezinin dolaylı 

                                                                 
92

 Bolzano, WL, §225, s. 398. 
93

 Bolzano, WL, §9 , s. 426. 
94

 Bolzano, WL, §82-§86, s. 393ff. 
95

 Bkz.: Bolzano, WL, §36, s. 163. 
96

 Bkz.: Bolzano, WL, §35, s. 158-159. 
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bilgisidir. Bolzano’da da yargı tasarımların bileşiminden oluşur; ancak Bolzano bu 

bileşimin temelini açıklamaktan uzaktır. 

 

3.4.3. Tümce 

 

Yukarıda belirttiğimiz gibi tümce ile Bolzano öne sürüm yapılan bir ifadeye 

gönderme yapar. Her tümcede doğru ya da yanlış olan bir sav öne sürülür.97 Bu 

bakımdan tümcenin en temel özelliği, bir arada tuttuğu tasarım çokluğunun bir şey 

ileri sürmesidir. Bir şey öne sürmeyen ifade tümce değildir. Söz gelimi, “yuvarlak 

kare” ifadesi, iki tasarımın bir araya getirilmesinden oluşmuş olmasına rağmen 

tümce değildir.98 Buna karşın “kare yuvarlaktır” ifadesi yanlış olsa bile bir tümcedir. 

Bolzano’ya göre tümceler aşağıdaki özellikleri taşır: 

(i  Her tümce zorunlu olarak çok sayıda tasarım içerir.99  

(ii  Her tümce ya doğrudur ya da yanlıştır.100  

(iii  Tümce tasarımların inşasıyla elde edilmez. Yani tümce, iki tasarımın kopula 

aracılığıyla birbirine bağlanmasından oluşmaz. 101  Bolzano açısından tasarımlar 

tümcenin kendileri tümce olmayan parçalarıdır. 102  Ancak tümcedeki bütünlük 

tasarımlardan değil, tümcenin kendisinde kaynaklanır. Bu bakımdan Bolzano 

tümcelerin tasarımlara önceliği olduğunu öne sürerek bir başka bakımdan daha 

Frege'yi önceler. 

 (iv) Bolzano, geleneksel mantık çizgisinde kalarak tümceleri hep özne-yüklem 

bağlamında ele alır. 103  

(v  Bolzano, yargıların öznel tasarımlardan, tümcelerin de kendinde 

tasarımlardan oluştuğunu varsayar. Bu yüzden yargıların olduğu gibi tüm tümcelerin 

de “A, b'ye sahiptir” formunda olduğunu ileri sürer. Her tümce taşıdığı tasarımların 

                                                                 
97

 Bkz.: Bolzano, WL, §19, s. 77. 
98

 Bolzano, bu ifadenin bir şey tasarladığını ileri sürer.  
99

 Bkz.: Bolzano, WL, §123, s. 5.  
100

 Bkz.: Bolzano, WL, §125, s. 7. 
101

 Bkz.: Bolzano, WL, §128, s. 18. 
102

 Bkz.: Bolzano, WL, §128, s. 18; §48, s. 216-217. 
103

 Bkz.: Bolzano, WL, §127, s. 9. 
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denk tasarımlarla değiştirilmesi yoluyla “A, b'ye sahiptir” genel tümce formuna 

dönüştürülebilir.104 Bu bakımdan Bolzano’ya göre “Üçgenler vardır” türünde bir 

tümce “Üçgen tasarımı nesneselliğe sahiptir” biçiminde yorumlanabilir.  

 (vi  Tümcenin tam olması için, içindeki gösterici öğelerin açık ve belirlenmiş 

olması gerekir. Şöyle demektedir: 

 

“Bazı kendinde tümcelere; örneğin dini, matematiksel ya da metafiziksel 
doğruluklara ‘sonsuz’ yüklemi atfedildiğinde, söylenmek istenen bu tür 
tümcelerin sürekli sabit olan bir bağıntıyı dile getiriyor oluşudur. Diğer tümceler, 
örneğin, “bir kile tahıl 2 taler tutar” ya da “kar yağıyor” vb. ise geçici bağıntıları 
ifade eder (belirli bir yerde ve zamandaki gerçekleşen . Bundan dolayı bu tür 
tümcelerin doğru olabilmeleri için uygun düşen zaman belirlenimlerin eklenmesi 
gerekir”105 

 

Bolzano genel tümce formunun dışında bir tümcenin formunu, tümcedeki belli 

bir tasarımın yerine başka tasarımların konulmasıyla elde edilen tümcelerin kümesi 

olarak belirler.106 Bu bakımdan tümcelerin pek çok formu bulunur. Evrensel geçerli 

tümce, mantıksal olmayan öğelerinden tümü ya da bazıları değiştiğinde doğruluk 

değeri değişmeyen tümcedir.  

Bolzano tümceleri üçe ayırır: 107 

(1  Söylenen tümce [ausgesprochenen Satz] ya da sözcükler aracılığıyla dile 

getirilen tümce [ durch Worte ausgedrücken Satz]: Bu tür tümceler, seslenim yoluyla 

dile getirilir. 

(2  Düşünülmüş tümce [gedachter Satz]: Dile getirilmeden, yalnızca düşüncede 

olan tümceler, düşünülen tümcelerdir. Önceki bölümde yargılardan söz ederken, 

tümcelerden farklı olarak yargıların yalnızca düşünüldüğünü belirtmiştik. Şimdi ise 

yalnızca düşünülen tümcelerin olabildiğini söylememiz bir çelişki olmayacaktır; 

çünkü tümceler her zaman bir önem sürüm içermektedir. Oysa bu durum yargılar 

için söz konusu değildir. 

                                                                 
104

 Bkz.: Bolzano, WL, §81 dn, s. 393. 
105

 Bolzano, WL, §25, s. 112. 
106

 Bkz.: Bolzano, WL., §81, s. 393. 
107

 Bolzano, WL, §19, s. 76-77. 
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(3) Kendinde tümce [Satz an sich]. Bunlar, her türlü tümceye içeriğini veren 

tümcelerdir. Belirsiz bir biçimde108 kendinde tümceler diğer tümcelerin içerikleridir . 

Bolzano, kendinde tümcelere aktüel bir gerçeklik yüklemez. Gerek dile getirilen 

tümce gerekse düşünülen tümce, tümcenin kendisinden farklıdır. 

Bolzano’nun tümcelere ilişkin ayrımını, öznel tümceler ile nesnel tümceler 

olarak yeniden düzenleyebiliriz. Sözel ve düşünülen tümceler öznel tümceler, 

kendinde tümceler ise nesnel tümceler altında yer alır. Öznel tümceler, zihinsel 

tasarımlar aracılığıyla oluşturulan zihinsel durumlardır, içerikleri ise kendinde 

tümcelerdir.  

Tümcelere ilişkin asıl sorunsal olan kendinde tümcelerdir. Çünkü kendinde 

tümceler bilginin her türlü öznellikten uzak, değişmez, kesin yanını karşılamak üzere 

kurgulanır. Bu nedenle kendinde tümcelerin özelliklerine daha yakında bakalım. 

Bolzano düşünülen tümceye ilişkin şu açıklamayı yapar: 

 

“Yukarıdaki ayrımlar [dile getirilen tümce gerekse düşünülen tümce, tümcenin 
kendisinden farklı oluşu] korunmak isteniyorsa ‘tümce’ sözcüğü zorunlu olarak 
kendinde tümce dediğim şeyle birleştirilmelidir. Kendinde tümceden, bir şey 
olan ya da olmayan herhangi bir ifadeyi anlıyorum. Bu ifade ister doğru ya da 
yanlış olsun, ister sözcüklerle yakalansın ya da yakalanmasın, isterse de ruhta [im 

Geiste] düşünülsün ya da düşünülmesin”109 
 

Öyle görünmektedir ki, Bolzano’nun yargı kuramında cümle düzeyinde en 

temelde duran öğe kendinde tümcedir. Çünkü yargı, tümcelere, tümcelerde 

kendinde tümcelere geri götürülmektedir.  

Kendinde tümcenin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 

(i) Kendinde tümcelere, varlık bildiren varolma [Sein], varolma [Dasein], 

varoluş [Existenz], gerçeklik [Wirklichkeit] gibi varlık bildiren hiçbir terim 

yüklenemez.110. 

                                                                 
108

 Yukarıda öznel tasarımlar ile nesnel tasarımlar arasındaki bağıntıda dikkat çektiğimiz 
açıklanamamazlık burada da karşımıza çıkar. Kendinde tümcelere diğer tümcelerin içeriğini nasıl 
oluşturdukları belirsizdir.  
109

 Bolzano, WL, §19, s. 77. 
110

 Bolzano, WL, §19, s. 78. 
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(ii  Fiili gerçek [wirklich] şeyler değildir.  

(iii) Kendinde tümcelerin değil, düşünülen ya da öne sürülen tümcelerin 

varlığından söz edilebilir.  

(iv  Bir tümcenin düşüncesi, tıpkı bu tümceyi içeren yargı gibi, düşünceyi 

düşünen ya da yargıyı veren varlığın ruhundadır [Gemüthe]. Fakat, yargının ya da 

düşüncenin içeriğini oluşturan kendinde tümcenin varoluşu bulunmaz. 

(v  Kendinde tümce belli andan başlayıp sonra bitmez.  

(vi  Kendinde tasarımlardan oluşurlar. 

(vii  Soyut entitelerdir. Fiziki şeylerle nedensel ilişki içinde değillerdir. 111 

(viii  ‘Yakalanır’lar.112 

(ix  Doğru olan bir kendinde tümcenin doğruluğunu kimse bilmese bile Tanrı 

bilir. 

Bolzano, “bir şeyi olduğu gibi söyleyen tümce”ye doğruluk demektedir. Bu 

doğruluk, henüz dile getirilmemiş/düşünülmemiş bir tümce ise, kendinde 

doğruluktur [Wahrheit an sich]. Sözgelimi, geçen yıl belirli bir yerde bulunan belirli 

bir ağacın dallarındaki çiçeklerin sayısı bir kendinde doğruluktur. Kendinde 

doğruluklar aynı zamanda nesnel doğruluklardır.  

Bolzano’ya göre kendinde doğruluklar şu özellikleri taşır:113 

(i  Kendinde tümcelerin bir türüdür. 

(ii  Gerçek varoluşları bulunmaz; yani uzay ve zamanda var olan şeyler değildir.  

(iii  Bilinen/düşünülen doğrulukların içeriklerini oluştururlar. 

(iv  Kendinde doğrulukların bilgisi değişmez ve sarsılmazdır. Tanrı bile 

kendinde doğrulukları öyle oldukları için bilir. Kendinden doğruluklar Tanrı bildiği 

için öyle değildir.  

Bolzano’ya göre mantık ya da felsefenin yanı sıra her bilim için en az bir 

“kendinde doğruluk” olmalıdır. Bolzano kendinde doğrulukların mantık için önemini 

şu sözlerle anlatır: 
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“Geometrici uzaylar hakkında (e.d. belirli yerlerin sadece olanakları hakkında  
maddeyle doluluklarını düşünmeksizin -üstelik neden boş uzayın olacağı ya da 
olmayacağı yahut boşluğun bulunmadığına ilişkin metafizik açıklamalar yapmak 
mümkünken- nasıl konuşabiliyorsa mantıkçının da kendinde doğruluklara ilişkin 

konuşmaya hakkı vardır.”114 
 

Bolzano, mantıkçıların kendi doğrulukları araştırıp bulma çabasından olmalı 

gerektiğine inanır. Nasıl bir geometrici, şekillerin olanağı olarak uzayla iş görüyorsa, 

aynı şekilde mantıkçı da kendi çalışmalarının çekirdeği olarak kendinde doğrulukları 

kullanmalıdır.  

Bolzano’nun kendinde doğrulukların varlığını kanıtlamak için ileri sürdüğü akıl 

yürütmeler ise şöyledir:  

(i) Şu iki tümceyi göz önünde tutalım. “Kanatlı yılanlar bulunur” ya da “Kanatlı 

yılanlar bulunmaz”. Birbiriyle çelişik bu iki tümceden, hangisinin doğru olduğu 

bilinmese de biri doğru olmak zorundadır115, öyleyse doğru olan bir kendinde 

doğruluktur. 

(ii) Pisagor teoremi ya da dünyanın güneşin etrafında dönüyor olması 

keşfedilmelerinden önce de doğrudur. Bu bakımdan onlar da kendinde doğruluktur.  

(iii  Düşünen hiç kimse var olmasaydı bile, düşünen kimsenin olmadığı doğru 

olacaktır bu ancak kendinde doğruluk olurdu.  

(iv  Bolzano’nun kendinde doğruluklar için bir başka kanıtı şöyledir. Bu kanıt 

şüpheciliğin reddine ilişkin geleneksel kanıtın geliştirilmiş bir çeşididir.116 

1. ‘Doğru bir tümce bulunmaz’ . 

2. ‘1’ bir tümceyi ifade eder. 

3. ‘1’ ve ‘2’ye göre ‘1.’de ifade edilen tümce doğru değildir.  

4. ‘3.’ ile ‘1’in çelişik oluşundan ‘Doğru bir tümce bulunmaz’ doğru değildir.  

5. Bu durumda en az bir doğru tümce bulunur.  
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Ne var ki bu son kanıtlama, kanımızca Bolzano'nun amaçladığı gibi kendinde 

doğrulukların varoluşunu kanıtlanamaz; çünkü bu akıl yürütme kendi kendine 

gönderim yapma paradoksunu içerir. 

Görüldüğü gibi Bolzano’nun yargı ve tümcelere ilişkin yaklaşımı Kant’tan büyük 

ölçüde farklıdır. Her ne kadar Bolzano’da da yargılar genel olarak tasarımlar 

aracılığıyla kurulsa da, yargıların doğruluğunu Kant’ta olduğu gibi, öznenin bilme 

yetilerinin uyumu sağlamaz. Bolzano, doğrulukla ilişkilendirdiği tümceleri 

gerekçelendirmek yerine, ‘yakalama’ metaforona sığınarak onları verili saymaktadır. 

Bolzano’nun tümcelere ilişkin geliştirdiği bu yaklaşımı, çalışmamızın ilerleyen 

bölümlerinde ele alacağımız gibi, Frege sürdürecektir.117  

Şimdi Bolzano’nun analitiklik konusundaki görüşlerini değerlendirelim. 

 

3.5. Analitiklik 

 

Bolzano açısından bir tümcenin analitik olabilmesi için aşağıdaki koşulları 

sağlaması gerekir:118 

(i  tümcede değişken119 olabilecek en az bir tasarım varsa ve 

(ii  bu değişken tasarım yerine, tümcenin doğruluğu ya da yanlışlığı 

değişmeden bir başka tasarım konulabilir ise,  

bu tümce, bu tasarıma göre analitiktir ve bir nesneselliği [Gegenstandlichkeit] 

bulunur.  

                                                                 
117

 Artur Rojszczak, From the Act of Juding to the Sentence: The Problem of Truth Bearers from 
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Örneğin, Ö bir tümce, t ise tümcedeki bir tasarım olsun. Tümcede t tasarımı 

yerine t1, t2, t3... konulduğunda doğruluk değeri değişmiyorsa, tümce t’ye göre 

analitiktir.  

Yukarıdaki koşulları sağlayan tümceler analitik, geriye kalanlar ise sentetiktir. 

Bir başka deyişle içinde değiştirilebilir tasarım taşımayan tümce sentetiktir.  

Bolzano, analitik-sentetik ayrımını yalnızca doğru tümceler için değil yanlış 

tümceler için de geçerli kılar.  

Bolzano’nun bazı analitik tümce örnekleri şöyledir: 

Doğru bir analitik tümce: “Ahlaki açıdan kötü bir insan saygıyı hak etmez”120 

Bu tümcede, ‘insan’ tasarımı yerine ‘varlık’, ‘melek’, vb. türü tasarımlar 

getirildiğinde tümcenin doğruluk değeri değişmez. Dolayısıyla, bu tümce ‘insan’ 

tasarımı bakımından analitiktir ve evrensel geçerlidir.  

“Bu üçgenin üç köşesi bulunur”121tümcesinde ‘bu’ tasarımı üçgenin ‘bu’ 

bakımından analitik olmasını sağlar. 

Yanlış bir analitik tümce örneği ise şöyledir: “Ahlaki açıdan kötü bir insan 

sürekli mutluluk tadar”122. Bu tümce, ‘insan’ tasarımı bakımından yanlış bir analitik 

tümcedir.  

Bir başka yanlış analitik tümce örneği “İnsan Caius ölümsüzlüğe sahiptir”123 

tümcesidir. Bu tümcede ‘Caius’ tasarımı yerine başka tasarımlar konduğunda 

tümcenin doğruluk değeri değişmeden kalır.  

Bolzano analitikliği yalnızca kategorik yargılarla sınırlı tutmaz, koşullu yargılar 

da analitik olmaktadır. Sözgelimi, “Özgüç Güven Hocasından küçükse, Hocası Özgüç 

Güven’den büyüktür” tümcesi Özgüç Güven ve Hocası bakımından analitiktir.  

Bolzano’nun analitiklik anlayışının sonuçlarını şöyle sıralayabiliriz: 

(i  Analitiklik hem doğru hem yanlış tümceler için geçerlidir. 
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(ii  Analitiklik yerine koyma düşüncesi üzerine kuruludur. Bolzano’nun yerine 

koyma için sınırlayıcı ilkesi nesneselliktir. Yani, bir tümcedeki tasarımın yerine konan 

tasarımların gönderim yapabileceği bir nesne olmalıdır. 

(iii  Bolzano açısından tümcenin nasıl bilindiği analitik oluşuna etki etmez. 

Analitiklik tümceler a posterioride bilinir.  

(iv  Vurgulamamız gereken bir başka nokta, Bolzano’nun analitik tümcelere 

yüklediği işlevle ilgilidir. Bolzano için analitik tümce bir şey öğretmek üzere 

kullanılmaz.  

(v  Analitik bir tümcenin doğruluğu ancak sentetik bir tümce aracılığıyla 

bilinebilir. Öyleyse analitik tümceler, sentetik tümcelerin bir sonucudur. 124
 

Bolzano’ya göre mantığın ve bilimin tümceleri sentetik niteliktedir. Dolayısıyla 

Bolzano’da analitik-sentetik ayrımı, geleneksel ayrımın ötesindedir. Hatta geleneksel 

olarak analitik yargılardan oluştuğu düşünülen mantıkta bile yargılar analitik değildir. 

Buna ilişkin Bolzano şöyle demektedir: “Mantıkta ya da herhangi bir bilimde tek bir 

tümce bile analitik doğru olamaz” 125 

Bolzano analitik tümceleri; 

(i) dar anlamda analitik  

(ii  geniş anlamda analitik 

olmak üzere ikiye ayırır.126 Tüm bileşenleri mantığa ait tasarımlardan oluşan 

tümceler dar anlamda analitiktir. Bu nedenle totolojik ve özdeş tümceler dar-

anlamda analitiktir. Sözgelimi,  

“A, A’dır”,  

“B olan A, A’dır” 

“B olan A, B’dir” 

“Her nesne ya B’dir ya da B olmayandır”, tümceleri dar-anlamda analitik 

örneklerdir. 127Bu tümcelerdeki tasarımlar mantığa aittir. Dolayısıyla bu tümcelerin 

analitikliğine karar vermek için mantık dışında bilgiye gereksinim yoktur. 

                                                                 
124

 Bkz.: Bolzano, WL, §447, s. 116-8. 
125

 Bkz.: Bolzano, WL, §12, s. 52. 
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 Bolzano, WL, §148, s. 84. 
127

 Bolzano, a.e. 
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Dar anamda analitik tümceler şu özellikleri taşır: 

(i  bu tür tümcelerde tüm tasarımlar değişken olabilir. 

(ii  yalnızca mantıksal bilgiden dolayı analitiktirler. 

Geniş analitik tümceler ile dar analitik tümceler arasındaki ayrım mantıksal ve 

mantıksal olmayan öğeler arasındaki ayrıma dayanır. 

Bolzano her ne kadar tasarımların değişebilir olup olmadığı temelinde 

analitikliği tartışsa da analitiklikle ilgili bir ölçütü daha bulunur. Buna göre bir 

tümcenin analitik mi, sentetik mi olduğuna yönelik araştırma, tümcenin kullanımıyla 

ilgili bir soruşturmadır. Bolzano, bir tümcenin analitik olup olmamasını dilin 

kullanımının belirlediğini ileri sürer. Bu açıdan ele alındığında bir tümce sözcük 

bazında düşünüldüğünde analitik görünmemesine karşın analitik olabilir. Öte 

yandan analitik görünmesine karşın, hatta özdeş olsa bile, bir tümce anlam 

açısından sentetik olabilir. Sözgelimi, Bolzano’ya göre “her etkinin bir nedeni 

bulunur” ifadesi sentetik görünmesine karşın gerçekte özdeştir; çünkü, ‘etki’ ile her 

zaman bir başka şey aracılığıyla getirilen şey akla gelir. ‘Nedeni bulunur’ ifadesi ise 

de ‘bir başka şey aracılığıyla getirilme’ olduğunda bu tümce analitiktir.  

Bir çok tümce, sözgelimi atasözleri, analitik görünmesine karşın böyle 

değillerdir. Boş bir totoloji gibi görünen “Kötü olan, kötüdür” tümcesi kimi zaman 

farklı anlamlara gelebilir. Bolzano bu savını desteklemek adına şu örnekleri verir: 

“Eğitimli olsa bile insan, insandır” tümcesini “Eğitimli olsa bile insan yanılabilir” 

olarak yorumlanabilir ya da Pilatus’un dediği gibi “Ne yazdıysam, yazmışımdır” 

ifadesi “Ne yazdıysam, değiştirmem” olarak yorumlanabilir. 128 Bolzano’ya göre bu 

tümceler böylesi yorumlandıklarında analitik tümceler değillerdir.  

Yukarıda yazılanlar uyarınca Bolzano’nun tümceleri bölümlemesi yeniden 

şöyle düzenlenebilir: 

(i  analitik tümceler 

 (1) dar  

 (2  geniş 

(ii  sentetik tümceler 

                                                                 
128

 Bolzano, WL, §148, s. 85. 
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(iii  analitik görünümlü sentetik tümceler 

(iv  sentetik görünümlü analitik tümceler  

Bunun yanı Bolzano’ya göre analitik ve sentetik tümceler kendi aralarında 

görüsel ve kavramsal olarak ikiye ayrılır: 

“Her üçgenin bir şekildir” tümcesi bir analitik doğruluğa örnektir. Bolzano’ya 

göre bu tümce aynı zamanda saf kavramsal doğruluğun bir örneğidir. Öte yandan 

“Bu üçgen bir şekildir” tümcesi ise analitik bir görüsel doğruluktur 

[Anschauungswahrheit].129 

Bolzano’ya göre belli bir nesnenin tasarımı olan; yani bir gönderimi olan basit 

tasarımlar bulunur. Bu tasarımların basitliği tek bir nesneyi temsil etmelerinden 

kaynaklanır. Bolzano bu basit tasarımı saf görü [reine Ansschauung] olarak 

nitelendirir.130 Şimdi ‘A gerçekliğe [wirklicihkeit] sahiptir” tümcesinde A bir saf görü 

ise, bu tümce bir sentetik doğruluktur. Çünkü bu tümcede, tümcenin doğruluk 

değerini değiştirmeden değişebilecek bir tasarım bulunmaz.131  

Bir başka sentetik doğruluk: “Bir şey (a+b+c+...  tasarımı nesneselliği 

[Gegenstandlichkeit] sahiptir”132 tümcesidir. Çünkü Bolzano açısından a, b, c ...’ den 

herhangi biri değişken olarak düşünüldüğünde, bu tasarım diğer tasarımlarla 

uyumsuz başka biriyle değiştirilebilir, bu ise tümceyi yanlış yapar.  

“A gerçekliğe [wirklicihkeit] sahiptir” tümcesi saf görü içeren sentetik bir 

görüsel doğruluktur.  

“Bir şey (a+b+c+...  tasarımı nesneselliği sahiptir” tümcesi ise sentetik bir 

kavramsal doğruluktur. 

Şimdi analitiklikle ilgili belirttiklerimiz ışığında Bolzano’da bu konuda 

gözümüze çarpan bir sorunu dile getirelim. Bu sorun tümcede hangi tasarımın 

değişken olarak görülebileceğiyle ilgilidir. Bolzano sentetik bir tümce örneği olarak 

“Tanrı her şeyi bilir” tümcesini verir. Bu tümce sentetik olduğuna göre, tümcede 

değişken olabilecek en az bir değişken bile olmamalıdır. Oysa analitiklik tanımından 
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 Bkz.: Bolzano, WL, §197, s. 337. 
130

 Bkz.: Bolzano, WL, §197, s. 335. 
131

 Bkz.: Bolzano, WL, §197, s. 336. 
132

 Bolzano, WL, §197, s. 336. 
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tümcedeki ‘bilir’ tasarımı yerine başka tasarımları söz gelimi, ‘görür’, ‘duyumsar’, 

‘değelendirir’, vb. koyduğumuzda tümcenin doğruluk değeri değişmeden kalır. 

Dolayısıyla bu tümce pekala ‘bilir’ tasarımı bakımından sentetik tümce olarak 

sayılabilir. 

Aynı sorun Bolzano’nun yanlış bir sentetik tümce örneği olarak verdiği “Bir 

üçgenin iki dik açısı bulunur”133 için de geçerlidir. ‘İki’ tasarımı değişken sayılıp 

yerine ‘üç’, ‘dört’ vb. konulduğunda tümcenin doğruluk değeri yanlış olarak kalır. 

Dolayısıyla tümce analitik olarak da değerlendirilebilir.  

Bunun yanı sıra kanımızca bir tümcedeki değişkeni belirleyebilmek tümcenin 

söylediğinden daha fazlasını bilmeyi gerektirir. Sözgelimi, “Yunus bir memelidir 

öyleyse yunus sıcak kanlıdır” tümcesinin değişkeni Bolzano açısından ‘yunus’ 

olacaktır. Çünkü ‘yunus’ yerine konulan her uygun tasarım öncülü de sonucu da 

doğru yapacaktır. Ancak bunu bilebilmek için önce sonucu bilmek gerekir. 

 

3.5.1. Kant’ın Analitiklik Anlayışını Eleştirisi 

 

Görüldüğü gibi Bolzano’nun analitiklik anlayışı Kant’tan çok farklıdır.  

Bu bakımdan Bolzano, Kant’ın yüklemin öznede içerilmesiyle oluşan analitiklik 

anlayışına karşı ilk alternatif görüşleri dile getirmiştir.  

Bolzano’nun Kant’ın analitiklik anlayışına yönelik eleştirilerini şöyle 

sıralayabiliriz: 

(i  Bolzano, Kant’ın analitik yargıların neden önemli olduğuna yeterince vurgu 

yapmadığını düşünür: 

 

“Bana göre bu tür tümcelerin önemi, bu tümcelerinin doğruluklarının ya da 
yanlışlıklarının tümceleri oluşturan tasarımlara değil, bazı tasarımların 
değiştirilmesiyle tümcelerin doğru ya da yanlış kalmasına yani nesneselliklerinin 
bozulmamasına dayanır.”134 

 

                                                                 
133

 Bolzano, WL, §148, s. 83. 
134

 Bolzano, WL, §148, s. 88. 
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(ii  Bolzano Kant’ın bir yüklemin bir öznede içerilmesi düşüncesini metaforik 

bulur.135  

(iii) Bolzano’ya göre Kant’ın analitiklik anlayışı yargıların sınırlı bölümünü 

kapsar. Burada Bolzano’nun vurguladığı nokta, analitikliğin yalnızca özne-yüklem 

formundaki bir yargı için değil, herhangi bir yargı için söz konusu olmasıdır. Yani 

Bolzano sentaktik açıdan karmaşık ifadelerin de analitik olup olmadığına karar 

verilmesini önemser. Böylece Bolzano sentakstan bağımsız bir analitiklik geliştirmek 

ister; ve sentaktik bir yapıyla ilgilenmek yerine semantik üzerinden analitikliği 

temellendirir.  

(iv  Yüklemin öznede içerilmesine Bolzano şu örneği verir: “Makedonya Kralı 

İskender’in Babası, Makedonya Kralıydı”136. Bu örnek, Kantçı analitik yargı ölçütü 

olan yüklemin öznede içerilme koşulunu sağlamasına rağmen Bolzano’ya göre 

analitik değildir.137  

Böylece Bolzano’nun Kantçı analitiklik anlayışıyla bağdaşmadığı görülmüş oldu.  

A priorilik konusunda da Bolzano, Kant’tan oldukça farklıdır. Şimdi 

Bolzano’nun a priorilik konusundaki görüşlerini inceleyelim: 

 

3.6. A priorilik 

 

Bolzano açısından a priori bilgi kavramsal doğruluklarla ilgilidir. Bolzano’nun a 

priorilik anlayışını ele almadan önce yukarıda dile getirdiğimiz bazı ayrımları 

hatırlatalım. Bolzano kavram ile görüyü birbirinden ayırır. Onun için görü basit ve 

tekil tasarımdır. Görüler dış dünyayla etkileşim sonucu ortaya çıkar. Görülerin dış 

dünyada karşılığı bulunur. 

                                                                 
135

 Bkz.: Bolzano, WL, §148, s. 87; Bolzano, Bernard, Příhonský, František Neuer Anti-Kant: oder 
Prüfung der Kritik der reinen Vernunft nach den in Bolzanos Wissenschaftslehre niedergelegten 
Begriffen, Bautzen, Hiecke, 1850, s. 35 -36. 
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 Bolzano, WL §148, s. 88. 
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 Kant, Bolzano’nun bu eleştirisine cevap verecek olsaydı, bu iki yargının olduğunu öne sürebilirdi. 
Bu tümce “İskender, Makedonya kralıydı” ve “İskender’in babası, Makedonya kralıydı” olarak iki 
tümceye bölünebilir. Her iki yargı da Kant açısından sentetiktir.  
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a bir nesnel görü ise ona tek bir nesne karşılık gelir ve parçası bulunmaz. a 

öznel görüsünün nedeni a nesnel görüsüdür. 

a nesnel bir kavram ise, a tasarımı, ne bir görüdür ne de görü içerir.  

A hiçbir nesnel görü içermezse kavramsal bir tümcedir. 

A, kavramsal bir tümce değilse, görü tümcesidir. Dolayısıyla, kavramsal 

tümceler görü içermez. 

 

“Kendimize, saf kavramlardan bütünüyle fiili gerçek bir şeyi [einer Menge 
wirklichler Dinge] (örn. bu ev, bu ağaç, bu kişi  sunan bir tasarım oluşturma 

ödevini verirsek, bir kaç istisna dışında bunun olanaksız olduğunu görürüz”138 
 

Kavramsal ve görüsel ayrım şöyle açıklanır: 

 

“Burada yapıldığı gibi kavramsal ile görüsel doğruluklar arasında kısmen ayrım 
yapıyor olmamın en önemli yanı şudur: bilimsel bir araştırmada doğruluklar 
ortaya konursa, yalnızca kavramlardan oluşan doğruluklar ile görü içeren 
doğruluklar ayrı ele alınmalıdır. Özellikle, doğruluğun yalnızca kesin olması 
değil aynı zamanda nesnel temellerinin de belirlenmesi isteniyorsa ayrım 
korunmalıdır. Saf kavramsal bir doğruluğun kökenleri her zaman diğer 
kavramsal doğruluklar da bulunur; görüsel bir doğruluğun temeli ise en azından 
içerilen görülerin sunduğu nesnelerde bulunur.”139 
 

Bolzano Kant’ın a priori bilgi ve a posterioribilgi arasındaki ayrımına ilişkin 

söylediklerini şöyle sıralayabiliriz: 

 

“Ben de [a priori ve a posteriori yargılar arasındaki ayrımı] her zaman 
korunacak kadar yeterince önemli buluyorum. Yine de, inanıyorum ki bu ayrım 
tümcelerin, yalnızca bilgi yetimizdeki [Erkenntnismögen] bağıntılarına 
dayanmayan başka bir ayrımla değiştirilmemelidir, fakat tümcelerin içsel 
kuruluşlarına; yani saf kavramlardan oluşturulan tümceler ile saf kavramlardan 

oluşturulmayan tümceler arasındaki ayrıma dayanabilir.”140 
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 Bolzano, WL, §74, s. 3. 
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Dolayısıyla Bolzano açısından a prioriliğin ölçüsü tümcelerin içsel özellikleridir.  

 

“Bir tümcenin tam genel-geçerlik taşıyıp taşımadığı ve özneye atfedilen 
yüklemin özneye zorunlu olarak ait olup olmadığı, kendinde önermenin içsel 
yapısına [innere Beschaffenheit] dayanan olgulardır ve tümcenin bilme 

yetimizle olan ilineksel bağıntısına dayanmaz.”141 
 

Bolzano ile Kant arasında bir başka önemli ayrım, Bolzano’nun analitikle a 

priorilik arasında doğrudan bir bağ kurmamasıdır. Kant için her analitik yargı aynı 

zamanda a prioridir. Bolzano ise a priori tümceleri analitik tümcelerden farklı ele alır. 

Bolzano’ya göre bir M tümcesinin türetildiği tümceler saf kavramsal tümceler ve bu 

tümcelerin de türetildiği tümceler dolaysız tümcelere götürülebiliyorsa, M tümcesi, 

saf, a priori ya da saf kavramlara dayanan bir tümcedir.142 Kavramlara dayanmayan 

tümce ise empirik tümcedir. Kavramsal bir tümce içindeki tasarımlardan biri 

değiştiği halde tümcenin doğruluk değeri değişmezse tümcenin analitik olduğu 

söylenebilir yoksa tümce a priori olduğu için analitik kabul edilmez.143  

Bolzano’ya göre a posteriori ile a priori arasındaki ayrım yargılara dayanır ve 

yargılar yoluyla dolaylı olarak kavramları ve tasarımları kapsar.144 Bolzano’ya göre a 

priorilik ve a posteriorilik arasındaki ayrım, saf kavramsal tümceler ile görü içeren 

tümceler arasındaki ayrıma karşılık gelir. Bu bölümlemenin temeli Bolzano’nun 

kavramları, nesnel düzeyde tasarımlar olarak değerlendirmesidir. Böylelikle Bolzano 

saf kavramsal bilgiye ulaşır.  

Bolzano açısından a priorilik kavramsal tasarımların bağıntılarında ortaya çıkar. 

Kavramsal bir tümce bilinebilir durumdaysa, a priori bilinebilir. Buna karşın görü 

içeren tümcelerde, tümcelerin doğruluğu tasarlanan nesnelerin doğasına dayanır. 

Dolayısıyla görü içeren tümcelerin doğruluğu deneyime dayanır. Dolayısıyla a priori 

tümceler görü içermez. 
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 Bolzano, WL, §133, s. 37. 
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 Bkz.: Bolzano, WL, §3 6, s. 202. 
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 Bolzano’nun bölümlemesinin tuhaf bir sonucu mantıksal bir yasanın örneğinin empirik tümce 
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144
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3.6.1. Kavramsal Bilgi  

 

Bolzano saf kavramsal bilginin genişletilir olduğu inancındadır. Kavramsal 

bilginin genişletilebilmesi için gerekli öğeler: tanımlar, aksiyomlar, kanıtlar ve 

çıkarım kurallarıdır. Bu öğelerin hepsi bir arada kullanıldığında tam bir kavramsal ve 

dedüktif sistem oluşur.  

Şimdi önce Bolzano’nun tanımlar, aksiyomlar, kanıtlar ve çıkarım kurallarından 

ne anladığı üzerinde duralım. Bu öğelerden çıkarım kuralları Bolzano için üç temel 

özellik içerir. Bu özellikler uyumluluk [ Verträglichkeit, compatibility], türetilebilirlik 

[Ableitbarkeit, derivability] ve neden-sonuç [Abfolge, ground-consequence] 

bağıntısıdır. Bu üç temel özellik sentetik a priori bilgiye ulaşmamızı sağlar. Bu durum 

Kant’ın a priorilik anlayışından köklü bir ayrıma işaret etmektedir. Çünkü Bolzano, 

sentetik a prioriliği görülere dayandırmamıştır. Kant’tan ayrı olarak Bolzano 

kavramlara dayanır. Bolzano, her kavramın bu özelliğe sahip olduğunu düşünür. 

Böylece Kant’ın kavramlara dayanan analitik bilginin genişletilemez olduğu 

düşüncesine karşı bir yapı kurgulamış olmaktadır.  

Şimdi sırasıyla bu öğeleri ele alalım: 

Bolzano için tanım, bir kavramın bileşenlerinin belirlenmesi ve ortaya 

konulmasıdır. Bolzano böyle bir ayrıştırma yoluyla kavramların tanımının 

verilebileceği düşüncesindedir. Bolzano’nun deyişiyle tanım, “bir kavramı oluşturan 

dolaysız bileşenlerin (iki ya da daha fazlasının ”145 dile getirilmesi demektir. Bu durumda 

Bolzano için hakiki tanımlar, yalnızca bileşik ve ayrıştırılabilir kavramlar için 

geçerlidir. 146  Dolayısıyla basit kavramlar tanımlanamazlar. Çünkü tanımlanmayı 

sağlayan bileşenler basit kavramda bulunmaz. Basit kavramların kaynağı ancak insan 

bilinci olabilir: “basit kavramların varoluşu herhangi bir şeyden değil insan bilincinden 

türetilebilir.”147 
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Bolzano aksiyomu şöyle tanımlar: “aksiyom, hem kanıtlanması bilinmeyen hem de 

kanıtlanması mümkün olmayan doğruluktur.”
148

 Öyleyse, aksiyom bir dizgesel sistemin 

kökeninde bulunan doğruluktur. Her dedüktif sistemde aksiyomlar zorunlulukla 

bulunmalıdır. Bolzano, aksiyomların mantıksal zorunluluklarını şu biçimde 

gerekçelendirir. Her kanıtlanabilir tümce, başka tümcelere dayanır. Bu yüzden 

kanıtlanabilir tümce başka tümcelerin sonucudur. Tümceye ulaştıran öncüller ise 

tümcenin nedeni olarak ele alınabilir. Bu nedenle tüm tümcelerin kanıtlanabilir 

olduğunu öne sürmek, ilk nedeni olmayan sonuçlar dizgesini kabul etmektir. Bu ise 

saçmadır. Dolayısıyla Bolzano açısından kendileri sonuç olmayan en az iki temel 

aksiyom kabul edilmelidir. Bu yüzden aksiyomlar dolaysız doğruluklar olarak 

görülmelidir. Bu doğrulukların en belirgin özelliği basit olmalarıdır. Aksiyomlardan 

türetilen doğruluklar her zaman aksiyomlardan daha karmaşık (kompleks  yapıdadır. 

Her tümce ya bir aksiyomdur ya da bir aksiyom yoluyla temellendirilir. Dedüktif bir 

dizgedeki bir aksiyomu bilmek, dizgedeki diğer aksiyomları da bilmeyi sağlar.  

Öte yandan Bolzano aksiyomların felsefedeki geleneksel tanımlarına karşı 

çıkar. 149  Bu tanıma göre aksiyom, “apaçıklıkları hiçbir kanıt gereksemeyen 

tümceler”dir. Aksiyomların apaçıklığı, görüsel [Anscahulichkeit] olmalarıyla açıklanır. 

Oysa Bolzano’ya göre böylesi bir görüsel açıklık, doğrulukların, aksiyomlar ve 

teoremler olarak sınıflanması için sağlam bir temel olamaz. Çünkü;  

(i  Açıklığın çeşitli dereceleri bulunur. Bu durumda, bir aksiyom için ne derece 

apaçıklığın yeterli olacağı belirlenemez. 

(ii  Bir doğruluğun görüselliği, rastlantısal koşullara ve kişilerin eğitimine 

deneyimine vb. bağlıdır. Bu nedenle açıklık dereceleri kişiden kişiye değişir. 

(iii  Bazen aksiyomların sonuçlarına göre daha az açık olması mümkün olabilir. 

Aksiyomların sonuçları desteklemekteki işlevleri anlaşılmadığı sürece yanlış oldukları 

bile düşünülebilir.150  

                                                                 
148

 Bolzano, Beyträge, II, §11, s. 111. 
149

 Bkz.: Bolzano, Beyträge, II, §1 , s. 1 9. 
150

 Bkz.: Bolzano, Beyträge, II, §21, s. 119. 
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Bolzano’nun aksiyom anlayışında belirtmemiz gereken bir başka nokta 

aksiyomların mantıksal önceliğinin, onların epistemolojik önceliğini gerektirmiyor 

olmasıdır.  

Bolzano’ya göre aksiyomlardan başka tümcelere gidebilmek için kanıtlar 

sunmak gerekir. Kanıt, “bir doğruluğun, başka doğruluklar üstüne nesnel dayanağını 

tasarımıdır.”151 Nesnel kanıta dayanan tümceler yeni doğrulukların keşfedilmesini 

sağlar. Kanıtın dayanağı ise çıkarım kurallarıdır. Bolzano çıkarım kuralları denilince 

uyumluluk, türetilebilirlik ve neden-sonuç bağıntılarını anlamaktadır.  

Uyumluluk bağıntısını Bolzano şöyle açıklar:  

A, B, C, ... tümcelerini, içerdikleri i, j, k,.. değişkenleri bakımından birbirleriyle 

karşılaştırdığımızda, i, j, k,.. yerine konduğunda A, B, C, ... tümcelerinin hepsinin 

birden doğru olmasını sağlayacak başka tasarımlar varsa; bu tümceler birbirleriyle 

uyumludur.152 Eğer tümcelerin doğru olmasını sağlayacak tek bir tasarım bile yoksa 

tümceler uyumsuzdur. 

 Bolzano’nun örnek olarak verdiği şu tümceleri ele alalım:153 

A= Bu çiçek, kırmızı açar. 

B= Bu çiçek, güzel kokar. 

C= Bu çiçek, Linneausçu sistemde 12. sınıfa aittir. 

Bu tümceler ‘bu çiçek’ tasarımı değişken olarak kabul edildiğinde birbirleriyle 

uyumlu tümceler olarak görülür. Tümcelerde ‘bu çiçek’ yerine ‘gül’ konulduğunda 

tümcelerin hepsi birden doğru olacaktır. Öte yandan ‘bu çiçek’ yerine ‘insan’, ‘sonlu 

varlık’ konulduğunda tümceler birbirleriyle uyumsuz olur.  

Tümcelerin uyumluluğundan söz edilecekse hangi değişken bakımdan uyumlu 

olduklarının belirtilmesi gerekir.  

Bir başka çıkarım bağıntısı türetilebilirliktir. Bolzano türetilebilirlik bağıntısını 

uyumluluk bağıntısının özel bir türü olarak ele alır. 154  

Bolzano türetilebilirliği şöyle tanımlar:  

                                                                 
151

 Bkz.: Bolzano, Beyträge, II, §12, s. 11 . 
152

 Bolzano, WL, §154, s. 101. 
153

 Bkz.: Bolzano, WL, §154, s. 100. 
154

 Bolzano, WL, §155, s. 13. 
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“M, N, O,... tümceleri A, B, C, D,.. tümcelerinden, i, j,.. değişkenleri bakımından 
A, B, C, D,.., tümcelerinin tümünü doğru yapan her tasarım kümesi M, N, O,... 
tümcelerinin tümünü doğru yapıyorsa türetilebilirdir.”155 
 

Türetlebilirlik için verdiği bir örnek ise şöyledir: 

 

“ “X a’ya sahiptir” ve “X, b’ye sahiptir” tümcelerinin öznesi, bu tümcelerdeki tek 
değişken tasarım olan aynı X ise, bu durumda, “X, b’ye sahiptir” tümcesi, “X a’ya 
sahiptir” tümcesinden, B tasarımı (b’ye ait olma concretumu  A tasarımını 
içeriyorsa türetilebilir (...  Çünkü B tasarımı A tasarımını içerirse, böylece her A 
aynı zamanda bir B ise, bu durumda, “X a’ya sahiptir” tümcesini doğru yapan X 
yerine geçen her tasarım, “X b’ye sahiptir” tümcesini de doğru yapar.”156 
 

Öyleyse diyebiliriz ki, S ve T tümcelerinde yer alan bileşenler göz önüne 

alındığında T’deki bir bileşenin değişimi hem S hem de T’yi doğru yapıyorsa T, S’den 

türetilebilirdir.  

 Örneğin “Caius akıllıdır” tümcesi,  

‘Caius’, ‘insan’ ve ‘akıllı’ tasarımları bakımından 

 “Caius insandır” 

 “İnsanlar akıllıdır” 

 tümcelerinden türetilebilirdir.  

Bu tümcelerdeki değişken tasarımlar yerine harfleri koyacak olursak şu genel 

formu elde ederiz: X, Y’dir ve Y, Z’dir” ise X, Z’dir.  

Bolzano’nun bir başka bağıntısın neden-sonuç bağıntısıdır. Neden-sonuç 

bağıntısı doğru tümceler arasında bir bağıntıdır. Bolzano, neden-sonuç bağıntısını 

hem empirik tümceler açısından hem de saf kavramsal ve matematiksel doğruluklar 

için geçerli sayar. 157  

                                                                 
155

 Bolzano, WL, §155, . Bolzano’nun bu görüşü Tarski’yi önceler. Tarski’nin türetilebilirlik görüşüyle 
karşılaştırmak için bakınız: Alfred Tarski, “On the Conception of Logical Consequence”, Logic, 
Semantics, Meta-Mathematics, Oxford, Clarendon Press, 1956, s. 417. 
156

 Bolzano, WL, §155, s. 127. 
157

 Bkz. Bolzano, WL, §221, s. 384-385. 
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 Bolzano neden-sonuç bağıntısın tanımlamaya girişmemiş, örnekler yoluyla 

açıklamıştır. Şu örnekleri göz önünde tutalım “Hava sıcak”, “Termometre yüksek bir 

dereceye gösteriyor”. Bolzano’ya göre birinci tümceyi ikinci tümceden çıkarabiliriz. 

Fakat ikinci tümce birinci tümcenin nedeni değildir. Tersine ikinci tümce birinci 

tümceden çıkartılabilir ve onun nedenidir. Dolayısıyla neden-sonuç bağıntısı geçişli 

bir bağıntı türü değildir. 

 Bolzano neden-sonuç bağıntısıyla aksiyomatik yapılarda tümcelerin 

birbirleriyle nedenler ve sonuçlar olarak bağıntılar kuruşunu açıklamak ister.158 

Yukarıda belirttiğimiz gibi aksiyomatik bir sistemde, dizili tümcelerin doğruluğu, 

aksiyomlar (yani kökensel doğruluklar  tarafından sağlanır. Bolzano’ya göre kökensel 

bir tümcenin nesnel sonuçlarının doğru olduğunu bilirsek, tümcenin kendisinin de 

doğru olduğunu biliriz. Böylelikle neden-sonuç bağıntısı bir dizgede temelde 

bulunan aksiyomların doğruluğunu sağlar. Kökensel olmayan her doğru tümce için, 

bu tümcenin bağlantılı olduğu tümceler topluluğu bulunur. Bu tümceler yoluyla 

tümce, türetildiği aksiyomlara bağlanır. 

Bolzano’da kavramsal bilgi genişletildikçe zorunlu bağıntılar ortaya çıkar. 

Bolzano zorunluluk anlayışını mantıksal bir çerçevede kurar. Bu çerçeveyi şöyle 

açıklayabiliriz: Belirttiğimiz gibi bir tümcede belli tasarımları değişken olabilir. 

Tümcedeki tasarımların başka tasarımlarla değiştirilmesi yoluyla yeni tümceler elde 

edilebilir. Bu tümcelerin kümesi bazı özellikler taşır. Söz gelimi, bu kümenin içindeki 

tümcelerin bazen tamamı, bazen yarısı, bazen bir kısmı doğru olabilir. Bazense 

hiçbiri doğru olmayabilir. Bir A tümcesinde i, j, k,.. tasarımlarını değiştirdiğimizde 

elde edilen tüm tümceler doğruysa bu A tümcesinin i, j, k,... tasarımları bakımından 

geçerliliği en yüksektir, dolayısıyla zorunludur.159  

Böylelikle Bolzano, tanımlar, aksiyomlar, kanıtlar ve çıkarım bağıntılarına 

dayanan dedüktif sistemler oluşturur. Bolzano için mantık, geometri ve aritmetik 

böylesi dizgelerin örnekleridir. Bu dizgeler analitik değildir: 
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 Bolzano, WL, §162, s. 191. 
159

 Bolzano, WL, §147, s. 82. 
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“Bana göre mantıkta ya da diğer bilimlerde tek bir ilke bile, yalnızca analitik 
doğruluk olamaz. Çünkü analitik tümceleri, herhangi bir bilimde bulunan bir özel 
teoremde yer almayacak kadar önemsiz buluyorum. Kim geometriyi, şu tür 
tümcelerle doldurmak ister: ‘Eşkenar bir üçgen üçgendir, Eşkanar bir üçgen, 
eşkenarlı bir şekildir vb?”160 

 

Bu dizgeler; 

(i) birbirleriyle neden-sonuç bağıntısıyla ilişkilendirilmiş tümcelerden oluşur. 

(ii  hiçbir kavramsal-olmayan öğe içermezler. Yalnızca saf kavramsal tümceler 

taşırlar.  

Dolayısıyla Bolzano açısından aritmetik ve geometri gibi disiplinlerde 

tümcelerin doğrulukları içerdikleri terimlerin anlamları yoluyla bilinebilir. Bu 

bakımdan saf kavramsal olma analitikliği gerektirmez. Öyleyse aritmetik, geometri 

ve mantık analitik değildir. Bolzano’ya göre bu alanlardaki tümcelerin doğruluğu 

içerdikleri terimlerin anlamları aracılığıyla bilinebilir; çünkü bu terimler aksiyomlarca 

içkin [implizit] olarak tanımlanır.  

Bolzano içkin tanım teorisini öne süren ilk kişidir.161 Kökensel terimlerin, 

dedüktif sistemdeki aksiyomlarca içkin olarak tanımlanması, bir tümcenin terimlerin 

anlamları yoluyla doğrulanabilir sonucuna varır ve böylece kökensel tümcelerden 

başka tümceler türetilebilir. 

Görüldüğü gibi Bolzano, ilk ilkelerden kavramsal bilgiye dayalı bir matematik 

sistemi oluşturmak istemiştir. Bu, açıkça Kantçı matematik anlayışına bir karşı çıkıştır. 

Bolzano’nun Kant’a matematiğin temelleri bakımından yönelttiği eleştirileri şöyle 

sıralayabiliriz: 

Bolzano’ya göre Kant, her matematiksel nesnenin saf görüde serimlenmesi 

gerektiğini varsayar. Buna karşın Bolzano ise, tüm matematiksel nesneler için 

imgeler oluşturabilmenin mümkün olmadığını belirtir. Sözgelimi, bir doğrunun 

sonsuza kadar uzamasına hiç bir görü karşılık gelmez. Şöyle der: 
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 Bolzano, WL, §12, s. 51-52. 
161

 Wolfgang Künne, "Propositions in Bolzano and Frege”, Gottlob Frege: Frege's Philosophy in 
Context”, Ed. Michael Beaney and Erich H. Reck, Oxon, Routledge, 2  5., s. 132. 
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“Tek bir doğru çizginin görünüşünün öğrettiği böylesi genel bir doğruluğu, tüm 
düz doğruların birbirlerine benzer olduğu ve böylece birinde bulunmak 
zorunda olan kavramlar yoluyla tasarlanan her içsel özelliğin diğerlerinde de 
bulunabileceği doğruluklarından çıkarabiliriz. Bu tümceyi ise hiçbir görü bize 
öğretmez.”162  
 

Bunun yanı sıra Bolzano matematiğin temellendirilmesinde kavramlar dışında 

olabilecek tüm öğeleri örneğin görüleri bir kenara bırakır. 

Bolzano için, aritmetik, geometri ve tüm dedüktif bilimler sentetik a priori 

karakterdedir. Ancak onun sentetik a priori anlayışı Kant’tan farklıdır. Bolzano 

açısından a priori bilgi dedüktiftir ve çıkarım bağıntıları olmadan açıklanamaz. Oysa, 

yukarıda ortaya koyduğumuz gibi Kant’ta yargılar iki ilke üzerine kuruludur: Analitik 

yargılar için çelişmezlik ilkesine, sentetik yargılar için görüye gereksinim vardır. 

Bolzano, Kant’ın sentetik a priori anlayışına karşı şunları söyler: 

 

“[...] anlama yetisinin, bir A kavramı ve B yüklemi dışında bulunduğuna inandığı 
ve B yükleminden farklı olmasına onunla bağlantılı olduğunu düşündüğü bu 

bilinmeyen X”
163

 

 

Görüldüğü gibi Bolzano, Kant’ın sentetik a priori yargıların temeli için öne 

sürdüğü, “özne ile yüklemin, kendileri dışında olan bir X görüsü aracılığıyla 

bağıntısının kurulması“, düşüncesini eleştirmektedir.  

Yine görü konusunda Bolzano’nun Kant’a yönelttiği eleştirileri şöyle 

sıralayabiliriz: 

 

“Sentetik tümcelerin görüye başvurmaksızın yalnızca kavramlardan 
türetilemeyeceği düşüncesi kesinlikle Eleştiri’nin proton pseudos’udur ve Kant 
bunu hiçbir yerde kanıtlayamaz. Kant düşüncesini desteklemek için 
matematiğe, özelikle geometriye başvurur. Ona göre ilkeleri yalnızca saf görü 

aracılığıyla elde edilebilir.”164  
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 Bolzano, Beyträge, §14. 
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 Bolzano, WL, §3 5, s. 180. 
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 Bolzano, Příhonský, s. 69. 
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“Kendi adıma açık olarak kabul etmek istiyorum ki, Eleştirel Felsefedeki pek çok 
öğretinin doğruluğu konusunda kendimi ikna edemedim. Özellikle saf görüler 
ve bu görüler kullanılarak yapılan kavram inşası hakkında Kantçı iddialar söz 
konusu olduğunda. Bana kalırsa saf (a priori  görü kavramında içsel bir çelişki 
bulunmaktadır. Sayı kavramının zamanda inşa edilmesi gerektiği konusunda 
kendimi ikna etmek bir yana, zaman görüsünün özsel olarak aritmetiğe ait 

olduğu konusunda da ikna olamıyorum”165  
 

Bolzano görü yerine kavramsal bağıntılara dayanan sentetik a prioriliği 

savunur. O, sentetik a priori anlayışını kendini üçüncü şahıs yerine koyarak şöyle 

anlatır166:  

 

“Erken yaşlarında bile onunla [Kant'la] uzay ve zaman teorisi hakkında 
çatışmaya cesaret eder; çünkü sentetik a priori yargıların, görüler aracılığıyla 
sağlanabileceğini düşünmez ya da onaylamaz. Dahası özel olarak zaman 
görüsünün aritmetiğin sentetik a priori yargılarının temelinde bulunduğuna 
inanmaz ya da Euclides'te olduğu gibi geometrinin teoremlerinin yalnızca 
görsel görünüşlere dayandığına inanmaz. Erken dönemlerde, daha önce görü 
temelli olduğunu düşünülen geometrik doğrulukları kavramlardan 
türetilebileceği bir yol bulur.”167

  

 

Yani, mantık, aritmetik, geometri ve çıkarım bağıntılarının kullanıldığı tüm 

disiplinler kavramlara dayalı sentetik a priori karakterdedir.  

Bütün ortaya koyduklarımız ışığında kavramsal bilginin özelliklerini şöyle 

sıralayabiliriz: 

(i  Tümceyi nasıl bildiğimiz değil, hangi nesnel, kavramsal temelde 

kurduğumuz önemlidir. Bu nedenle bir tümcenin kavramsal olduğunu belirtmek, 

tümcenin içeriğiyle ilgilidir. Dolayısıyla Bolzano kavramsal olmayı epistemolojik bir 

ayrım olarak düşünmez.  

(ii  Saf kavramsal tümceler geleneksel olarak doğru kabul edilir. Fakat Bolzano 

için bir tümce yanlış da olabilir. Bolzano bu görüşünü aritmetikte pek çok yanlış 
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 Bolzano, Beyträge, I, §6. 
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tümcenin yaygın olarak kabul görmüş olmasına dayandırır.168 Üstelik ona göre, 

geometride öyle tümceler bulunur ki, bunların nesnel temelleri henüz ortaya 

konulmamıştır. Dolayısıyla Kant için kesin, zorunlu ve yanılmaz olan a priori Bolzano 

için öyle değildir. 

(iii) Bolzano açısından aksiyomatik disiplinlerde bir kavrama sahip olmak ya da 

bilmek bu kavramın doğruluğunu anlamak için yeterlidir. Sözgelimi, bende bir A 

kavramı varsa bu kavramı bildiğim başka bir B kavramı ile birleştirirsem “A, B’ye 

sahiptir” tümcesinin doğruluğunu bilebilirim. Şöyle demektedir:  

 

“Anlama yetisi A ve B kavramlarına sahipse ve onları biliyorsa başka bir şeye 
gereksinin duyulmadığını düşünüyorum. Bana göre, tek başına belirli 
kavramlara sahip olma olgusundan, bu kavramlar hakkında yargı verebilecek 
durumdayız. A, B, C, D, demek aslında bu kavramları bilmek ve ayırt etmektir. 
Onları bilmek ve ayırt etmek yalnızca biri hakkında öne sürümde bulunmak ve 
diğeri hakkında öne sürümde bulunmak istenilmemektir. Bu ise onlar hakkında 
yargı verildiği sonucuna varır. Bu evrensel olarak geçerli olduğundan, bu 
kavramların bütünüyle basit olduğu durumda da geçerlidir. Fakat bu durumda, 
kurduğumuz yargılar kesinlikle sentetiktir. ... Bana öyle görünüyor ki, bir 
kavrama sahip olduğunu tüm nesneler için sentetik yargılar vermemiz gereken 
bir konumdayız.”169  
 

Dolayısıyla kavramı bilmek ve anlamak sentetik bilgiye olanak sağlar. Demek ki 

kavramsal olan bilindiği ölçüde a prioridir. Bu bakımdan Bolzano a priori bilgiyi şöyle 

temellendirir: 

 

 “Verilen bir tümce yalnızca kavramlardan oluşuyorsa, sözgelimi 'erdem saygı 
kazandırır' ya da 'üçgende iki kenarın toplamı üçüncü kenardan büyüktür' vb. gibi 
tümceler, bu tümcelerde doğruluk ya da yanlışlık kavramların özelliklerine 
dayanır. En azından pek çok durumda tümcelerin doğruluğuna inanmak için 
kavramların kendilerini dikkatlice incelemekten başka bir şeye gerek duyulmaz. 
Bu nedenle, “Erdem saygı görür”ün doğruluğu yalnızca, ‘erdem’, ‘saygı’ ve 
‘görmek’ kavramlarına sahip olma olgusundan tanınabilir. Bir başka kavramdan 
ayırt edilemezse, kavrama sahibim denilmemelidir. Yani, doğru tümceler 
oluşturmak için bu kavramla bağıntısı kurulabilen başka kavramlar bilinmiyorsa 
kavrama sahibim denilmemelidir. Bu çeşit (saf kavramsal  doğruluklar oluşturucu 
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kavramların bilinmesi olgusuyla bilinebilir. Bu durum görü içeren yargılar için 

farklıdır.”170 
 

 Öyleyse, Bolzano için a priorilik 'bilme' ya da 'sahip olmaya' dayanır. 

Böylelikle: 

(i  Kavramları bilmek için tümcelerin doğruluğunu bilmek yeterlidir. A ile B 

kavramı varsa, bu kavramların anlamlarını biliyorsam, “A'nın B'ye sahip olduğu”nun 

[A hat b] doğru olduğunu bilirim. 

(ii) Anlam yoluyla bilgi, sentetik ve kavramsal tümceler; yani sentetik a priori 

tümceler için geçerlidir. Sentetik a priori tümceler aksiyomları, tanımları, teoremleri, 

aritmetik ve geometrideki çok sayıda doğruluğu içerir. 

(iii  Kavramsal bir tümce bilindiğinde a priori bilinebilir. 

 

Öte yandan Bolzano’nun a priorilik konusunda yaklaşımının bulanıklıklar 

içerdiği görülür. Nitekim kendisi de aynı doğruluğun hem a priori hem a 

posterioriolabileceğini şöyle söyler:  

 

“Bay Beck bizi açıkça bir yargının nesnel a priori olup öznel olarak a 
posteriorivar olabileceği konusunda uyarıyor ben de bu görüşe karşı çıkmak 
istemiyorum.”171 
 

Yine de kesin olarak diyebiliriz ki, dedüktif bilgi sentetik a priori niteliktedir. 

Dedüktif disiplinlerde tümceler birbirleriyle neden-sonuç bağıntısıyla 

bağlanmışlardır. Bu tümcelerdeki her öğe saf kavramsaldır ve hiçbir görü içermezler. 

Bu bağlamda a priori bilginin temeli, kavramları bilmenin çıkarım yapmayı 

sağlamasıdır.  

Görüldüğü gibi Bolzano a priorilik konusunda Kant’ın görüşlerinin tamamen 

dışında bir anlayıştadır. ‘A priorilik’ çalışmamızın sonuç kısmında ayrıca üzerinde 

durulacağı gibi, Kant, Bolzano ve Frege’nin felsefesinde temel bir rol oynar. Bu 

                                                                 
170

 Bolzano, WL, §42, 18 -181. 
171

 Bolzano, WL, §133, s. 37. 
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kavram her üç filozofun felsefi sisteminin adeta taşıyıcısı durumundadır. Dolayısıyla, 

‘ a priorilik’ kavramını temel alan bir inceleme Kant ile başlayan felsefenin hem 

gelişimi hem de günümüz felsefesinin temel kurgusunun ortaya konulabilmesi için 

kaçınılmazdır.  
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4. FREGE’DE YARGILARIN TEMELLENDİRİLMESİ VE A PRİORİLİK  

 

Frege’nin a priorilik ve yargının temelleri konusundaki görüşleri bir eksen 

değişikliğine işaret eder. Frege’yle birlikte eksen, transendental temellerden dile 

kaymıştır. 1  Felsefede, ‘dile dönüş’e [linguistic turn] karşılık gelen bu eksen 

değişikliğine Frege ön ayak olmuştur. 2  Dile dönüş, ontolojik ve epistemolojik 

sorunların dilin analizi ve yeniden yapılandırılması üzerinden araştırılmasına yol 

açar. Frege’nin dile dönüşünün güdücü motifi, aritmetiği temellendirme çabasıdır. 

Her ne kadar Frege’nin dilden yola çıkarak felsefe yapması, epistemolojik ve 

ontolojik kaygılardan kaynaklanmasa da, Frege’nin dile yaptığı vurgu kendisinden 

sonra gelenlerin felsefi soruşturmaları dil üzerinden yapmasına öncülük eder. Kenny 

bu konuda şöyle der: 

 

“Eğer analitik felsefe, ‘dile dönüş’ [linguistic turn] başladığında doğduysa, doğum 
günü, 1884’te Aritmetiğin Temelleri’nin basımıyla Frege’nin sayının doğasını, 
rakamların içinde geçtiği tümceleri çözümleyerek araştırmaya karar vermesiyle 
tarihlendirilmelidir.”3 
 

Kenny’nin analitik felsefenin Frege’yle birlikte başladığı saptamasına 

katılmakla birlikte, tarihlendirmenin daha önceye; 1879’ta yayımlanan 

Begriffsschrift’e kadar geri götürülebileceği inancındayız; çünkü Begriffsschrift’ten 

başlayarak Frege ‘saf düşünceyi’ yansıtan bir dil peşindedir. Ancak söz konusu dil, 

doğal dillerden farklı özel bir dildir. Bu özel dil, doğal dillerin çeşitli kılıflarda açığa 

çıkmasına olanak sağlar. Çalışmamızın bu bölümündeki temel savımız Frege’nin 

gerçekleştirdiği bu dile dönüşün ve bununla ilgili olarak ortaya çıkan sonuçların, 

onun tasarım anlayışının sonucu olduğudur. Başka bir deyişle, Frege’nin tasarım 

anlayışı, onun felsefesini, yargıları temellendirişini ve a priorilik anlayışını 

                                                                 
1
 Bu değişikliğin nasıl gerçekleştiğini anlatan Frege, bunun şans eseri ya da yenilik isteğinden değil 
şeylerin kendisinin zorlamasıyla gerçekleştiğini bildirir. Bkz.: Frege, Grundgesetze, [xi], s. xi. 
2
 Frege’nin dil felsefesinin temel yönleri için Bkz.: Frege’nin Dil Felsefesi: Ana Çizgiler”, Felsefe 

Tartışmaları,  sayı 5, s. 24-47. 
3
 Anthony Kenny, Frege, Harmondsworth, Penguin Books, 1995, s. 211. 
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belirlemiştir. Amacımıza uygun olarak, ilk önce Frege’nin Begriffsschrift’te ortaya 

koyduğu saf düşünceyi açığa vuran dili isteme gerekçelerini ve bu dilin temel 

öğelerini; yani sırasıyla yargı anlayışını, fonksiyon-argüman, anlam-gönderim, 

kavram-nesne anlayışını ele alacağız. Daha sonra Frege’nin tasarım görüşünü ortaya 

koyarak, kesin bilginin temellerinde tasarımlara yer vermeyişinin gerekçelerini, 

psikolojizme yönelik eleştirilerini, doğruluk ve tüm felsefi sisteminin odak noktası 

olduğunu düşündüğümüz düşünceler [Gedanken, thoughts] anlayışını konu 

edeceğiz.  

Yukarıda çalışmamızın ikinci bölümünde ele aldığımız gibi Kant, a priorilik ve 

yargıyı, bilme yetilerinin belirleyiciliğinde transendental bir düzeyde ele almıştır. Bu 

kurgu içinde, Kant’ın kalkış noktası tasarımlardır. Kant’ta yargı, tasarımların bir 

bilinçte birleştirilmesi sonucu elde edilir. Dolayısıyla Kant, yargılar üzerine 

araştırmasını düşünmenin formlarına ve olanaklarına yönelik bir araştırmaya evriltir. 

Tasarımlar, tüm öznelere içkin, transendental temellerinden ötürü öznel ve nesnel 

bilginin kökeninde yer alır. Kant’tan sonra Bolzano, tasarımları öznel ve nesnel 

olmak üzere ikiye ayırıp, nesnel tasarımları öznel tasarımların kaynakları olarak 

ortaya koymuştur. Frege ise tasarımları öznel oldukları gerekçesiyle mahkum eder. 

Bu nedenle Frege, yargıyı ve a prioriliği, tasarımlara dayanarak temellendirmez. 

Ancak, tasarımlar yerine ne konacaktır?  

Frege araştırma zemini olarak kendine doğal dili seçer. Düşünmenin de dil 

üzerinden çözümlenebileceği inancıyla sorar: “Fakat, düşünme bir dil değil midir?”.4 

Frege’ye göre düşünüşümüz dille iç içe geçmiştir. Öyle ki, “belki de düşünme ilkin 

konuşmanın bir formudur, daha sonra sözün bir tasarlanması [Vorstellen] haline gelmiştir.”5 

Dolayısıyla, dili araştırma konusu etmek düşünmeyi ele almayı içerir. Bundan ötürü 

Frege, bilginin yargılar yoluyla açığa çıktığını düşünerek doğal dili kendine araştırma 

zemin olarak seçer.  

                                                                 
4
 Gottlob Frege, “Erkenntnisquellen der Mathematik und der mathematischen Naturwissenschaften”, 

Nachgelassene Schriften und Wissenschaftlicher Briefwechsel, Band I, Hamburg, Felix Meiner 
Verlag, 1969, s. 289; Frege, PW, s. 268. 
5
 Frege, NS, “Erkenntnisquellen der Mathematik und Naturwissenschaften”, s. 288; Frege, PW, s. 269. 
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Frege, insanlar arasında dilin kullanım kalıpları, tümce kuruluşlarının yapısı, 

dilde taşınan anlamlar konusunda ortaklıklar bulunduğuna işaret eder. Bir tümce, 

farklı dile getirişteki bir başka tümceyle tamı tamına aynı bilgiyi verebilir. Öyleyse, 

diller içinde tek tek dilleri aşan ama bunlara olanak tanıyan ‘derin bir dil’ bulunur. Bu 

‘derin dil’ nasıl ele alınabilir? Bu sorunun yanıtını bulabilmek için ilkin Frege 

açısından doğal dilin sorunlu olduğu yönleri araştırmaya yöneleceğiz. Bu araştırma 

bizi Frege’nin doğal dilin engelleri aşmak amacıyla ileri sürdüğü yeni dil 

Begriffsschrift’e [Kavram Yazısı] götürecektir. Frege’nin Begriffsschrift’teki 

gayelerini inceledikten sonra Frege açısından yargıyı konu etmeye hazır olacağız. 

 

4.1. Frege ve Dil Sorunu 

 

Bir matematikçi olan Frege’nin felsefeye ilgisi6 , matematikte karşılaştığı 

sorunları çözme arayışıyla gelişmiştir. Hayatının sonralarına doğru bu sürecin 

başlangıcını şöyle anlatır: 

 

“Matematikle başladım. Bu bilimde daha iyi temellendirme gereksinimi çok acil 
göründü… Mantıksal açıdan dilin yetkin olmayışı bu çeşit araştırmalar için bir 
engeldi. (…  Böylece, matematikten mantığa geçtim.”

7
  

 

Çalışmalarının bir sonraki aşamasına ilişkin için ise şunu söyler: 
 

“İlk yapmaya çalıştığım, bir serideki sıralama kavramını, mantıksal sonuç 

çıkarmaya indirgemekti. Buradan da sayı kavramına geçmek istedim.”8 
 

                                                                 
6
 Frege, Aritmetiğin Temelleri eserin girişinde yer alan şu sözleriyle felsefede gerçekleştirmek 
istediklerini özetler:  
“Bu çalışmamda üç temel ilkeye bağlı kaldım 
Psikolojik olanı mantıksal olandan, öznel olanı nesnel olandan kesin bir biçimde ayırmak; 
Sözcüklerin anlamını/gönderimini [Bedeutung] tek başına değil, ancak bir tümce bağlamında 
[Satzzusammnenhange] ele almak; 
Kavramla nesne [Gegenstand] arasındaki ayrımı asla gözden kaçırmamak” (Gottlob Frege, 
Aritmetiğin Temelleri, Çev. Bülent Gözkân, İstanbul, YKY, 2007, s. 85.) 
7
 Frege’den aktaran Hans Sluga, Gottlob Frege, London, Routledge and Kegan Paul, 1980, s. 42. 

8
 Frege, a.e. 
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Frege, sayı kavramıyla ilgilendiği sırada, gündelik dilin çok anlamlılığının ve 

bulanıklığının çalışmalarında yol almasını engellediğini fark eder.9 Gündelik dil, 

aritmetiği temellendirmek bakımından yetersizdir.  

 

“Dilimiz mantıksal açıdan daha yetkin olsaydı, belki de mantığa ihtiyacımız 
kalmazdı ya da mantığı dilden okurduk. Fakat bu durumda olmaktan uzağız. 
Mantıksal çalışma, büyük ölçüde, doğrudan dilin mantıksal noksanlarına yönelik 
bir mücadeledir ve henüz kaçınılmaz bir araçtır. Mantıksal çalışmalarımız 

tamamlandığında ancak daha yetkin bir alete kavuşacağız”10  
 
“Mantığın ödevi dili araştırmak ve dilsel ifadelerde nelerin yattığını araştırmak 
olamaz. Mantığı dilden öğrenmek isteyen kimse, nasıl düşüneceğini çocuktan 
öğrenmek isteyen yetişkine benzer. İnsanlar dili oluşturdukları sırada çocuksu 
resimsel düşünme aşamasındaydılar. Bundan dolayı diller mantıksal çizgiye uygun 

yapılmamıştır. Dilde mantıksal olan da, sürekli karşılığı olmayan [zutreffen] 

resimlerin altında saklanmış görünür. (...) Mantıkçının ana ödevi kendisini dilden 

kurtarmak ve dili basitleştirmektir. Mantık dillerin yargıcı [Richterin] olmalıdır. ”11 
 

Frege’ye göre doğal diller insan yaratımıdır; dolayısıyla insanda mantıksal 

eğilimle/yatkınlıkla uyumlu olarak doğal dili biçimlendirme yetisi bulunur. Bundan 

ötürü, dildeki karmaşıkları ve yetersizlikleri giderme amacıyla 1879’da 

Begriffsschrift’i [Kavram Yazısı] 12 kaleme alır. Begriffsschrift’in diğer adı saf düşünce 

için formel dildir [Formelsprache des reinen Denkens].  

                                                                 
9
 Frege, Düşünceler’de doğal dildeki zorluğa şöyle işaret eder: “Dilin metaforik bakış açısı çeşitli 

zorluklar sunar. Duyulanabilir olan dile zorla girer ve ifadeleri metaforik ve uygunsuz yapar” (Gottlob 
Frege, “Gedanken”, Kleine Schriften, Darmstadt, Geroge Olms, 1967, [67] dn. s. 334  Dilin çok 
anlamlı olmasının bir başka nedeni, insandaki çeşitli eğilimlerin, sözgelimi şiirsel eğilimin, dili 
biçimlendirmesidir. Bu nedenle Böylece dil yalnızca mantıksal bir bakış açısından inşa edilmemiştir. 
Dilin, güvenirliğini azaltan bir özelliği hiçbir nesneye karşılık gelmeyen özel-adlar [Eigennamen] 
oluşturma eğilimidir. Bu durum bir kurgu olduğu bilindiği zaman önemsizdir ama bilimsel bir sav ileri 
sürüldüğü zaman ise durum farklıdır. 
10

 Gottlob Frege, “Meine grundlegenden logischen Einsichten”, Nachgelassene Schriften und 
Wissenschaftlicher Briefwechsel, Band I, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1969, s. 272; Frege, PW, s. 
252. 
11

 Frege, NS II, ‘ Frege an Husserl’ [3 .1 . 1.11.19 6 ], s. 1 2. 
12
 Çok sayıda yazar kitabın önemine dikkat çeker. Sözgelimi Bochenski, BS’nin ancak Aristoteles’in 

Birinci Analitikler’iyle karşılaştırılabileceğini ileri sürer (Bkz.: J. M. Bochenski, Formale Logik, 
Freiburg/Munich, 1956, s. 313-314. . Beaney, BS’yi “belki de mantık tarihinde yazılmış en önemli 
eser” olarak değerlendirir. (Bkz.: Michael Beaney, The Frege Reader, Oxford, Blackwell, 1997, s. 1 . 
Öte yandan BS’de Frege’nin mantığa ilişkin önerdiği yenilikler, modern mantığa öylesine yerleşmiştir 
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Frege, Begriffsschrift yoluyla düşünceleri açıklıkla ortaya koyacak formel bir dil 

oluşturmak istemiştir. Begriffsschrift’teki formel dil ile gündelik dil arasındaki 

bağıntıyı Frege, göz ile mikroskop bağıntısına benzetir. Kullanım alanının çeşitliliği ve 

çok yönlülüğü dolayısıyla göz, mikroskoptan daha geçerlidir. Fakat bilimsel amaçlar 

düşünüldüğünde göz yetersiz kalır. İşte, Begriffsschrift bilimsel doğrulukları 

gerçekleştirmek için, gündelik dilden daha geçerli bir araç olma işlevi görür.  

Frege’nin Begriffsschrift ile gerçekleştirmek istediklerini şöyle sıralayabiliriz: 

(i) Frege’nin en başta gelen amacı, aritmetiğin sağlam temeller üzerine 

kurulmasının önündeki bütün engelleri temizlemektir. Kendisine kadar aritmetiksel 

çıkarımlar, tümevarıma dayanan soyutlamalar ya da insan düşünüşünün psikolojik 

ilkelerinden türetilen çıkarımlar olarak görülmüştür. Frege, aritmetiği böylesi 

temellendirmelerden korumak için aritmetikteki doğruluklarının analitik a priori 

olduğunu ileri sürmüştür.  

(ii) Dilin mantıksal formunu psikolojik olandan ayırarak saf düşünceyi ifade 

edebilecek formel bir dil oluşturmak.  

(iii) Begriffsschrift yoluyla çıkarımlarda ortaya çıkabilecek sızmaları 

engellemek Frege’nin bir başka amacıdır. Bununla bağlantılı olarak bir diğer amaç 

ise çıkarım zincirlerinin geçerliliğini en güvenilir biçimde sınamak ve dikkatlerden 

kaçarak çıkarımlara sızmaya çalışan her varsayımı engellemektir.13 Diğer bir deyişle 

çıkarımlara mantık dışından (özellikle görüden bir takım öğelerin  katılmasına ket 

vurulur. Frege’ye göre en sağlam kanıt ileri sürme saf mantık aracılığıyla yapılır. Saf 

mantık, şeylerin tek tek özelliklerini bir kenara bırakarak, yalnızca tüm bilginin 

dayandığı yasaları temellendirir. Bu yasalar da görüye dayanmamalıdır. 14  

                                                                                                                                                                                      
ki, bunların kökeninde Frege olduğu bazen dikkatlerden kaçar. Bu yeniliklerden bazılarını şöyle 
sıralayabiliriz:  
(i  Niceleştirme teorisi 
(ii  Doğruluk değerli önermeler hesabı 
(iii  Matematiksel sonuç çıkarmanın mantıksal tanımı 
13

 Bkz.: Frege, BS, s. X. 
14

 Frege’nin görü konusundaki görüşleri zamanla değişecektir. Yaşamının sonlarına doğru görüyü 
kullanmanın bir gereklik olduğunu öne sürecektir. İlerleyen bölümlerde bu konuyu ayrıntılarıyla ele 
alacağız. 
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(iv) Begriffsschrift, düşünüşü çıkarım zincirlerinde yer alabilecek boşluklardan 

korur. Bir başka deyişle atlamalı akıl yürütmeleri engeller. Frege, Aritmetiğin 

Temelleri’nde çıkarımlarda oluşacak sıçramalardan kaçınmak için Begriffsschrift’in 

yol gösterici olduğunu belirtir.15  

(v  Frege’ye göre felsefenin ödevlerinden biri, sözcüklerin çeşitli anlam 

yüklerinden dolayı insan düşünüşü üzerinde oluşturdukları olumsuz etkilerini 

kırmaktır. Begriffsschrift, felsefeci için böylesi olumsuz etkileri temizlemek için 

yararlı bir araç olabilir. Felsefeci, dilin kullanılmasıyla kavramlar arasında kurulan 

yanlış kavrayışları ortaya koyarsa, düşünceyi gündelik dilin tuzaklarından kurtarmayı 

başarabilir. Begriffsschrift bunun için bir araç olmaya adaydır. 

(vi) Begriffsschrift’in bir başka amacı, kendi özel sembolik notasyonları olan 

aritmetik, geometri, kimya vb. alanlara formel bir çerçeve sunabilecek yeni bir alan 

oluşturmaktır. Bu son alan diğer tüm alanları sınırlayacaktır. Frege, var olan formel 

dillerdeki boşlukları doldurabilmeyi umarak, kendisine kadar ayrı ele alınmış alanları 

tek bir alanda toplamak ister. Üstelik bu alanı genişleterek, daha önce 

formelleştirilmemiş alanları da içermeyi düşünür.16 Öyle ki, bu formel dilin alanını 

geometriye uzanacak kadar genişletmek ister.  

Frege, gündelik dil üzerine yaptığı çalışmalarla, bir tümcede17 [Satz] belli 

sözcüklerin yerine başka sözcükler konulduğunda tümcenin anlamlı kalmayı 

sürdürdüğünü fark eder. Bu durumun farkındalığı, Frege’nin çıkarımları 

sağlamlaştırma çabasında önünü açar. Frege’ye göre, çıkarımlarda öylesine öğeler 

bulunur ki, bu öğelerin varlığı çıkarımlara hiçbir katkı sağlamaz. Dolayısıyla bu gibi 

öğelerden arındırıldığında çıkarımın sağlamlığından kuşku duyulmaz. Sonuç olarak, 

Frege sağlam çıkarımlara ulaşmak için, tümcede kavramsal içerik [Begrifflichsinhalt] 

adını verdiği öğeyi tutar, diğer öğeleri ise bir kenara bırakır. Bir yargıda [Urteil], 

                                                                 
15

 Bkz.: Frege, AT, s. 184. 
16

 Bkz.: Frege, BS, s. XII. 
17

 Şimdilik Frege için yargının, bir düşüncenin doğruluğunun tanınması, tümcenin ise bu yargının dile 
getirilmiş biçimi olduğunu söylemekle yetinelim. Aşağıda ayrıntılı olarak Frege’de yargı anlayışını 
konu edeceğiz. 
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bileşenler değiştiği halde anlamlı kalmayı sağlayan, kavramsal içeriktir. Sözgelimi, 

Frege’nin verdiği18 şu iki yargı örneğini ele alalım: 

(i  Yunanlar, Platae’da Persleri yendi. 

(ii) Persler, Platea’da Yunanlara yenildi. 

Frege’ye göre, bu iki yargının farklı dile getirilişlerine karşın, yargılardan 

anlaşılan açısından bir uyum bulunur. Bu uyumun nedeni her iki yargıda da aynı olan 

kavramsal içeriktir. Buradan yola çıkan Frege, aynı kavramsal içeriğe sahip yargılar 

arasında ayrım bulunmadığı sonucuna ulaşır. Bu buluş, kavramsal içerikle ilgilenen 

yeni bir dil yaratmayla sonlanır. Frege açısından bu dil bir lingua characterica19, 

diğer bir deyişle, özel sembollerden oluşan ve belli kurallara göre işleyen bir dildir. 

Bu dilin içerikle ilgisini Frege şöyle dile getirir: 

 

“Buna karşın şimdi Beggriffsschrift’imin amacı ortaya konulmalıdır. Başından beri 
gözümde bir içeriğin dile getirilişi [Ausdruck eines lnhaltes] vardı. Çabalarımın 
amacı ilk önce matematik için bir lingua characterica idi yoksa saf mantıkla sınırlı 
bir calculus değildi. Bu dilde içerik, sözeldilde verilişine göre daha tam verilmek 

zorundadır.“20  
 

İçinde doğal dildeki çapakların bulunmadığı bu dil, yalnızca kavramsal içeriği 

ortaya koyacaktır. Bu dil, kendi amaçlarına elverişli mantığı da oluşturur. İşte, 

Begriffsschrift aynı zamanda söz konusu mantığın karşılığıdır.  

Frege, kendi mantık anlayışını biçimlendirirken kendinden önceki kıyas temelli 

klasik mantık geleneğinden hemen hiçbir şey almaz. Bunun en önemli nedeni 

                                                                 
18

 Bkz.: Frege, BS, §3, s. 3. 
19

 Frege, KS, ‘Begriffsschrift des Herrn Peano’ [363] s. 222’de oluşturduğu yeni dilin “Leibnizci 
anlamda bir lingua characterica” olduğunu belirtmesine karşın Volker Peckhaus şöyle demektedir: 
“Leibniz’in eserlerinde ’lingua charactaerica’ yer almaz. Leibniz, temelde hepsi aynı anlama gelecek 
biçimde ’lingua generalis’, ’lingua universalis’ ’lingua rationalis’, ’lingua philosophica’ terimlerini 
kullanmıştır. Leibniz, aynı zamanda genel göstergeler teorisini için ‘characteristica’ yani 
‘characteristica universalis’ terimlerini kullanmıştır. Frege, açıkça ‘lingua characterica’ terimini 
Trendelenburg’tan almıştır. Trendelenburg ‘lingua characterica universalis’ ifadesini kullanmıştır. 
(Volker Peckhaus, “Calculus ratiocinator versus characteristica universalis? The two traditions in logic, 
revisited”, Gottlob Frege: Critical Assessments of Leading Philosophers, Ed. Michael Beaney, Erich H. 
Reck, New York, Routledge, 2005, s. 187) 
20

 Gottlob Frege, “Booles rechnende Logik und die Begriffsschrift”, Nachgelassene Schriften und 
Wissenschaftlicher Briefwechsel, Band I, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1969, s. 13; Frege, PW, s. 12. 
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aritmetikte yapılan çıkarımlarda klasik mantığın işlevsiz oluşudur. Aristoteles mantığı, 

Frege öncesinde özellikle modern dönemde Bacon, Descartes gibi filozoflarca 

eleştirilmiş olmasına karşın, 19. yüzyıla gelene kadar kökten bir değişiklik 

geçirmemiştir. 19. yüzyılda Boole, Aristoteles mantığında yer yer iyileştirmeler 

yaparak, bu mantığa cebirden aldığı bazı sembolleri sokar. Boole, bu sembollere 

bilinen mantıksal işlevler yükler. Boole’un amacı bu cebir sembollerini kullanarak 

mantık sorunlarını hesap yapar gibi çözmektir. Oysa Frege, mantıksal sembolleri, 

matematiksel sembollerden özellikle farklı gösterir. Frege’nin bu tutumu yüzünden 

Boole, koca bir sembolleştirme geleneğini hiçe saymaktan dolayı Frege’yi eleştirir.21 

Frege, Boole Cebirinin aritmetiğin karmaşık önermelerini ifade etmekte güçlük 

çektiğini öne sürerek, Boole’u yalnızca biçimle ilgilendiği için yerer.22, 23 Bunun yanı 

sıra Frege, amacının formüller yoluyla bir mantık ortaya koymak değil, kavramsal 

içeriği kesin ve açık biçimde sergilemek olduğunu bildirir. Frege’nin yeni mantığında 

kullandığı notasyonla kavramsal içeriği dikkate alışı devrimsel bir yeniliktir. Çünkü 

bundan böyle mantık, yalnızca formel ya da içerikten bağımsız olmayacaktır. Mantık, 

hem formu hem de içeriği dikkate alacaktır.24  

Frege, kavramsal içeriği ortaya koyabilmek için sözcüklerin değil sembolleri 

uygun bulduğunu belirtir. Bu yüzden bir calculus ratiocinatur değil, lingua 

characterica oluşturmak ister. Frege, bu konuda şöyle demektedir: 

 

“Niyetim formüllerle soyut bir mantık ortaya koymak değil, sözcükler aracılığıyla 
yapılandan daha kesin ve açık tarzda yazılı göstergeler yoluyla içeriği dile 

                                                                 
21

 Bkz.: Beaney, The Frege Reader, ‘Letter to Marty’, s. 1-2. 
22

 Begriffsschrift yayımlandıktan sonra Frege’nin aldığı tepkiler son derece dikkat çekicidir. Genel 
olarak Frege’nin yapmak istediklerinin anlaşılmadığı söylenebilir. Dönemde, Boole Cebirinin en önde 
gelen ismi olan Schröder, Frege’yi Boole Cebirinin başardıklarını anlamamakla itham eder. Buna 
karşılık Frege, Schröder’e karşı cevap niteliği taşıyan “Boole’un Hesaplama Mantığı ve Begriffsschrift” 
[Booles rechnende Logik und die Begritfsschrift] adlı çalışmasını yayımlatacak yer bulamaz. (Bkz.: 
Sluga, a.g.e., s. 67-69.) 
23

 Frege ile Boole arasında bir başka ayrılık ise mantığın aritmetiğe önceliği konusunda açığa çıkar. 
Frege, aritmetiği mantıktan yola çıkarak temellendirebileceğini düşünür, Boole ise mantığa örnek 
olarak aritmetiği görür. 
24

 Bu bakımdan Frege, Kant’a benzer. Yukarıda belirttiğimiz üzere Kant da transendental mantık ile 
içerikleri konu ettiğini bildirmişti.  
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getirmektir. Aslında, oluşturmak istediğim yalnızca calculus ratiocinatur değil, 

Leibnizci anlamda lingua characterica idi.”25 
 

Frege, kavramsal içeriği incelemekle, psikolojik olanla mantıksal olanı, yani 

öznel olanla nesnel olanı ayıracağını düşünür.  

Düşüncedeki mantıksal ya da nesnel öğe, yargıdan içerik soyutlandığında elde 

kalan değil, psikolojik olan ayıklandığında elde kalandır.  

Bu çerçevede Frege’nin görüşleri şöyle özetlenebilir: anlamlı ifadeler nesnel 

kavramsal içerikler taşır. Gündelik dil, bu içeriği karmaşaya düşmeden ortaya 

koyamaz. Begriffsschrift’te önerilen sembolik dil sistemi kavramsal içeriği netlikle 

dile getirir. Begriffsschrift’in içeriği konu edişini Bülent Gözkân şöyle açıklar:  

 

“Ancak Frege ile birlikte “düşünmenin” analitiği, düşünce içeriğinin herhangi bir 
dilde kendisini göstermesi üzerinden, yani dilsel olanın analitiği üzerinden 
yapılıyordu. Bu yüzden Frege, transandantal formlara yönelmek yerine, 
“doğruluğun” taşıyıcısı olanın, yani düşünce içeriğinin herhangi bir dilde (Frege 
açısından doğal olarak Almancada  kendisini göstermesi veya ortaya koyması 
üzerinden ve genel mantık zemininde bir analitik yapıyordu; ama Begriffsschrift, 

ona herhangi bir dilden, “düşünce içeriği”ne geçme olanağı veriyordu. “26 
 

Kavramsal içerik düşüncesi Frege’ye başka sonuçlara ulaşmak bakımında ilham 

verici olur. Frege yargıları ele almak için kalkış noktasını özne-yüklem olmaktan 

çıkarır. Begriffsschrift’te şöyle yazar: “Yargıdan söz ederken özne yüklem ayrımına, hiç 

yer vermedim”.27 Bu eksen değişikliğini mantık tarihinin en büyük devrimlerinden biri 

saymak abartılı olmaz. Bu değişikliğin nedenlerinden biri, öznesi ve yüklemi farklı 

cümlelerinin aynı şeyi dile getirebilmeleridir. Dolayısıyla yeni yargı notasyonu 

bileşenler değiştiği halde değişmeyen kavramsal içeriği tutmayı sağlar. Eksen 

değişikliğinin bir başka nedeni ise klasik mantığın karşılaşılan bazı ifadelerdeki 

yetersizlikleridir. Özne-yüklem bağıntısına dayanan klasik mantıkla bazı karmaşık 

                                                                 
25

 Frege, Begriffsschrift, ‘Ueber den Zweck der Begriffsschrif’, s. 98. 
26

 Bülent Gözkân, “Frege’nin Anlam Kuramının Kökenleri”, Anlam Kavramı Üzerine Yeni Denemeler, 
Der. Sibel Kibar, Selma Aydın Bayram, Ayhan Sol, Ankara, Legal Yayınevi, 2 1 , s. 176.  
27

 Frege, BS, §3, s. 2. 
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cümleler çözümlenemez. Sözgelimi, “Bütün erkeklerin en az bir sevdiği kadın 

bulunur” ya da “ Her araba bazı işçilerin ürünüdür” gibi tümcelerin klasik mantık 

aracılığıyla çözümlenmesi mümkün değildir. Bu gibi çoklu genellik taşıyan tümcelerle, 

aritmetikte ve empirik bilimlerin teorik ifadelerinde sıkça karşılaşılır. Aritmetiği, saf 

mantıksal ilkelere geri götürerek temellendirmek isteyen Frege’nin böylesi 

belirsizlikleri ortadan kaldırmak istemesi elbette kaçınılmazdır. 

Şimdi, Frege’nin kavramsal içeriği ortaya koyan yeni yargı anlayışını ele alalım. 

 

4.2. Frege’de Yargı 

 

Frege’nin yargı ile ilgili görüşlerini edişini iki açıdan inceleyeceğiz. Frege’nin 

yeni mantık notasyonu Begriffsschrift’te [Lingua Characterica] yargıyı ele alışı, onun 

yargıyı ne şekilde gördüğünün bir göstergesi sayılabilir. Diğer bir ifadeyle Frege’nin 

kullanmış olduğu notasyondan onun yargı anlayışına ilişkin açıklama da içermektedir. 

Bu yüzden ilk önce Frege’nin yeni mantık notasyonunda yargıyı özel bir sembolle 

formelleştirmesini konu edeceğiz. İkinci olarak ise bu formelleştirmenin 

gerçekleşmesini olanak sağlayan teorik çerçeveyi araştıracağız. Şimdi sırasıyla 

bunları ele alalım: 

1. Lingua Characterica’da Sembol Olarak Yargı 

Frege, formel olarak yargıyı ‘⊢’ göstergesi aracılığıyla ifade eder ancak, ‘⊢’ 

işareti tek başına kullanılmaz. Bu göstergenin sağ yanına yargının içeriğini veren 

başka bir işaret ya da işaretler toplamı konur. 

‘⊢’ İşareti iki bileşenden oluşur:  

(i  ‘I’ ve  

(ii  ‘⎯’.  

Frege’ye göre bu iki bileşenden her birinin kendine özgü işlevi bulunur. Frege, 

‘⎯’yı , içerik çizgisi, ‘I’yı, yargı çizgisi olarak adlandırır.28  

(i  ‘⎯’ bileşeni kendinden sonra gelen işaretleri bir toplamda birleştirir.  

                                                                 
28

 Bkz.: Frege, BS, s. 2. 
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(ii  ‘I’ ile ifade edilen bileşen, toplamı olumlamayı [Bejahung] dile getirir.  

‘⊢’ İşaretinin solundaki dik çizgi (I  kaldırıldığında elde edilen ‘⎯’ işareti, 

yargının içeriğini oluşturan tasarımların bir aradalığını anlatır. Frege, tek başına ‘⎯’ 

işareti kullanıldığında tasarımların doğruluğuna ilişkin bildirimde bulunulmuş 

olunmadığını belirterek29 şu örneği verir: “Zıt kutuplar birbirini çeker” yargısı ‘⊢A’ ile 

gösterilsin. Burada tek başına ‘⎯’ işareti konulduğunda, ‘⎯ A’ sembolü yargıyı dile 

getirmiş olmaz. Frege’ye göre ‘⎯ A’ işareti yalnızca okuyucuda “zıt kutuplar birbirini 

çeker tasarımı” üretmek içindir. Yalnızca ‘⎯ A’ kullanıldığında denmek istenen “zıt 

kutuplar birbirini çektiği durumda” ya da “ zıt kutuplar birbirini çeker önermesi” 

biçimindedir. Dikkat edileceği üzere bu deyişlerde bir doğruluk yükleme bulunmaz.  

Frege açısından her içerik yargı olmayı gerçekleştirmez. Dolayısıyla her içeriğin 

başına konan ‘⊢’ işareti, içeriğin yargı olmasını sağlamaz. Sözgelimi yalnızca ‘ev’ 

tasarımı yargı sağlamaz. Öyleyse içerikler yargı olabilenler ve olamayanlar olmak 

üzere ikiye ayrılır. 

2. Yargının Temelleri ve Öğeleri  

Frege açısından yargının temellerini ve öğelerini belirlemek için önce Frege’nin 

yargıdan ne anladığını, ardından yargının öğeleri olarak fonksiyon-argüman, kavram-

nesne, anlam-gönderim çiftlerini konu edeceğiz. 

Yargının temellerini soruşturmak üzere Frege’ye ‘yargı nedir?’ ya da ‘nasıl 

yargı verilir’ diye soracak olsaydık Frege bize yanıt vermeyecekti. Çünkü Frege’ye 

göre yargı özsel bakımdan tanımlanamazdır. Yargının ne olduğu tanımlandığında, 

özünde tanımlanamaz bir şeyi tanımlamaya çalışmaktan dolayı hataya düşülür. 

Bunun yanı sıra, mantığın kapsamı içerisinde nasıl yargı verdiğimizle de ilgilenilmez. 

Yani, Frege yargının oluşum sürecini felsefi bir gerekçelendirilmeyle açıklamaz. 

Dolayısıyla, yargı vermeyi temellendirme girişimleri Frege açısından kabul görmez.  

Öyleyse Frege, yargıyı başka aracılar yoluyla kurulan bir entite olarak 

değerlendirmez. Dolayısıyla yargıların dayandığı zeminin araştırılması Frege’nin 

                                                                 
29

 Bkz.: Frege, BS, s. 2. 
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doğrudan ilgisi içinde olmamıştır. Frege, yargıyı, yargıdan önce gelen süreçlerin 

sonucu ya da bağıntısı olarak ele almayı hatalı bulur: 

 

“Bununla birleşmiş bir başka hata daha var: şöyle ki, yargıyı veren, yargı verme 
ediminde parçaları sıraya koyar ya da bağlantıyı kurar ve böylece yargıya varoluş 

kazandırır. ”30  
 

Demek ki, Frege açısından yargının temelleri yargıyı veren öznede değildir. 

Yargı türetilmez, verilidir.  

Her ne kadar yargıyı temellendirmemiş olsa da, Frege bu konuda bazı 

açıklamalar yapmıştır. Frege, bir yargının verilişinde şunları ayırır:  

 

“1. düşüncenin yakalanması [fassen] - düşünme 
 2. düşüncenin doğruluğunun tanınması – yargı vermek [urteilen] 

 3. bu yargının dile getirilmesi – öne sürüm [Behauptungssatz].”
 31

 

 

Frege açısından, yargı verme düşüncenin yakalanmasından sonra gelir. Şöyle 

demektedir: 

 

“Hem düşünceyi yakalama hem de yargı verme bilmenin edimidir [Tat des 
Erkennenden] ve psikolojinin konusudur. Fakat, her iki edim de psikolojiye ilişkin 

olmayan bir şeyi yani düşünceyi gerektirir”32  
 

Şimdilik burada geçen düşünceyi, yukarıda konu ettiğimiz kavramsal içeriğin 

bir parçası olarak ele alıp devam edelim. Frege, düşüncenin yakalanmasını; yani 

                                                                 
30

 Gottlob Frege, “Die Verneinung”, Kleine Schriften, Darmstadt, Geroge Olms, 1967,  [151] s. 371. 
31

 Frege, KS, ‘Der Gedanke’, [62] s. 346. 
32

 Gottlob Frege, “Aufzeichnungen für Ludwig Darmstacdtcr”, Nachgelassene Schriften und 
Wissenschaftlicher Briefwechsel, Band I, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1969, s. 273; Frege, PW, 
253. 
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düşünmeyi bilgi saymaz. Bilgi, düşüncenin doğru tanınmasıyla yani, yargı vermekle 

elde edilir.33 Şunları der: 

 

“Benim için bir yargı, yalnızca düşüncenin yakalanması değil aynı zamanda 

düşüncenin doğruluğunun benimsenmesidir.”34  
 

“Yargı vermeksizin düşünebiliriz”35
 

 

Frege, farklı bilgi kaynaklarından söz eder. Dolaylı olarak, bu kaynakların yargı 

vermenin de kaynakları olduğunu düşünebiliriz: 36  

(1  duyu algısı  

(2  mantıksal kaynak  

(3) geometrik ve zamansal kaynak 37 

Duyu algısının yargıyla ilişkisine baktığımızda Frege’ye göre, duyu izlenimi 

kendi başlarına yargı değildir. Şöyle demektedir : “Duyu izlenimi henüz yargı değildir, 

fakat yargı verme sebebi oldukları için önemlidirler.” 38 Öyleyse, yargı vermek için duyu 

izlenimleri gereklidir. Duyu izlenimlerine dayanılarak verilen yargılar aldatıcı olabilir; 

ancak bizi bu tür yanılgılardan kurtaran doğa yasaları bulunur. Doğa yasalarını 

bilmek için duyuların aldatıcılığından kurtulmuş olmak gerekir. Buradaki döngüyü 

kırmanın yolu bilginin diğer kaynaklarına başvurmaktır yani mantıksal kaynak ile 

geometrik ve zamansal kaynağa başvurmaktır.39 

                                                                 
33

Bkz.: Frege, NS, “Erkenntnisquellen der Mathematik und der mathematischen 
Naturwissenschaften”, s. 286; Frege, PW, s. 267. 
34

 Gottlob Frege, “Über Sinn und Bedeutung”, Kleine Schriften, Darmstadt, Geroge Olms, 1967, [34] 
dn s. 149. 
35

 Frege, NS, ‘Logik’, [15 ] s. 150. 
36
 Frege, NS, “Erkenntnisquellen der Mathematik und der mathematischen Naturwissenschaften”, s. 

286; Frege, PW, s. 268. 
37

 Çalışmamızın sonraki bölümlerinde ayrıntılarıyla ele alacağımız mantıksal kaynak ile geometrik ve 
zamansal kaynak daha ayrıntılı ele alacağız.  
38

 Frege, NS, “Erkenntnisquellen der Mathematik und der mathematischen Naturwissenschaften”, s. 
286; Frege, PW, s. 268. 
39

Bkz.: Frege, NS, “Erkenntnisquellen der Mathematik und der mathematischen 
Naturwissenschaften”, s. 287; Frege, PW, s. 268. 
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Frege, yargı vermek için duyumların gerekliliğine Begriffsschrift’te de dikkat 

çekmiştir. Frege, BS’nin girişinde tüm doğrulukları:  

(i  kanıtı saf mantık yoluyla geliştirilenler  

(ii  deneyim olgularınca desteklenenler, olmak üzere ikiye ayırdıktan sonra 

birinci türden bir önermenin, duyumların etkinliği olmadan insan ruhunda [Geist] 

ortaya çıkamayacağını belirtir. Dolayısıyla, ne tür olursa olsun her türlü yargının ilk 

koşulu duyumların etkinliğidir. Bu yüzden aynı bölümde yer alan bir dipnotta kendisi 

şöyle demektedir: “duyusal algımız olmaksızın, hiçbir ruhsal gelişimin mümkün olmaması, 

tüm yargılar için geçerlidir”.40  

Bu sıraladıklarımız ışığında ortaya şu soru çıkıyor: Duyu algısı olmadan yargı 

verilemiyorsa, duyu algıları yargının verilmesine ne bakımdan katkı sağlar? Frege, 

yargının içeriği olan kavramsal içeriğin yakalanma sonucu elde edildiğini belirtmişti. 

Bu yüzden duyu algılarının yargı içeriği olduğunu söylemek güçtür. Yargı içeriği duyu 

algılarından bağımsız bir özellik taşıdıkça, algıların yargılara katkısı bir açmaz halini 

alacaktır. Çünkü duyu algıları hem yargı ile iç içedir, hem de aralarında tanımlanır bir 

bağ kurulmamıştır. Öyle görünmektedir ki, bu açmaz Frege açısından yargının ne 

olduğunun ve kaynaklarının felsefi bir sorun olarak görülmemesinden kaynaklanır. 

Kant, yargının kaynaklarını ortaya koyarak, oluşturucu öğelerinden başlayarak 

aşama aşama yargıların kuruluşunu temellendirmişti. Frege, Kant’tan bütünüyle 

farklı olarak bu konuda bir temellendirme yapmak yerine yargıları adeta verili olarak 

kabul eder ve yapılarını inceleme konusu yapar. Şimdi Frege’nin dilde hazır bulduğu 

yargıların yapısını konu ederek devam edelim. 

Frege yargıların yapısını özne-yüklem ikiliği üzerinden çözümlemez. Bu 

seçiminin önemli gerekçesi Frege’nin felsefeye yönelik ilgisinin matematikte 

karşılaştığı sorunlardan kaynaklanmasıdır. Bu ilgi Frege’nin yargıların kapsamını 

matematiksel ifadeleri de içerecek biçimde geniş tutmasına neden olur. Örneğin 

Frege, matematiksel bir denklemi de yargı sayarak, “5 > 4 gibi bir denklem ya da 

eşitsizlik yazıldığında bununla aynı zamanda bir yargı dile getirilir”41 demektedir. Bu çıkış 
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 Frege, BS, s. IX. 
41

 Gottlob Frege, “Funktion und Begriff”, Kleine Schriften, Darmstadt, Geroge Olms, 1967, [21] s. 136. 
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noktası Frege’ye matematikteki bazı ifadelerin klasik özne-yüklem formuyla 

gösterilmesinin sıkıntılara yol açtığını fark ettirir. Böylece Frege yargıyı geleneksel 

özne-yüklem bağıntısıyla ele almanın eksik bir yaklaşım olduğunu düşünür. Şimdi 

Frege’nin bu görüşünü nasıl temellendirdiğini ele alalım. 

Frege açısından farklı biçimde dile getirilmelerine rağmen iki yargı aynı şeyi 

anlatabilir. Frege’nin yukarıda değindiğimiz şu iki yargı örneğini hatırlayalım: 

(i  Yunanlar, Palatea’da Persleri yendi. 

(ii  Persler, Palatea’da Yunanlara yenildi. 

Bu iki yargının anlamında [Sinn] farklılık olmasına karşın söylenen bakımdan 

bir uyum bulunur. Bu uyumu sağlayan her ikisinde de aynı olan kavramsal içeriktir. 

Frege altını çizerek, aynı kavramsal içeriğe sahip yargılar arasında ayrım 

bulunmadığı belirtir. Böylece yargıyı ele alışta özne-yüklem formu önemini kaybeder. 

Çünkü bir yargıda dile getirilen içerik, bazı değişiklikler yapıldığında, farklı bir öznede 

yeniden dile getirilebilir. Sözgelimi Frege’nin bir başka örneği olan “Archimedes 

Syracuse’nın ele geçirilişi sırasında öldü” ifadesi “Syracuse’nın ele geçirilişi sırasında 

Archimedes’in berbat ölümü bir olgudur”a dönüşebilir ve yargı içeriği değişmeden 

kalır.42  

Frege, yargıyı, özne-yüklem bağıntısından farklı ele alarak çok köklü bir 

geleneğe karşı çıkar. Yargıyı özne-yüklem bağıntısı olarak gören anlayışın kökleri 

Aristoteles'e kadar gider. Aristoteles’ten Boole’a kadar mantıkçılar, mantığı, 

kavramları birleştiren bir çıkarım teorisi olarak görmüşlerdir. Onlara göre bir 

cümlede yüklem yoluyla, özneye ilişkin öne sürüm [Behauptung, assertion] yapılır. 

Frege bu görüşten yana değildir. “Mantık kitaplarında yüklemleme ile yargı vermenin 

karıştırıldığını“ belirtir. 43  

Bir yargıda yüklemleme ve öne sürüm birbirinden ayırt edilmelidir. Frege’nin 

yargıya ilişkin şu bölümlemeye gittiğini daha önce belirtmiştik:  

                                                                 
42

 Burada geçen bir “bir olgudur”dur [ist eine Tatsache] tek işlevi içeriği yargıya dönüştürmektir. 
Yukarıda ele aldığımız gibi ‘⊢’ işareti, Frege’nin önerdiği yeni dil açısından tüm yargılardaki tek 
yüklemi belirtir. Bkz.: Frege, BS, s. 3. 
43

 Gottlob Frege, “Einleitung in die Logik’”, Nachgelassene Schriften und Wissenschaftlicher 
Briefwechsel, Band I, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1969, s. 201; Frege, PW, s. 185. 
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“1. düşüncenin yakalanması [fassen] - düşünme 
 2. düşüncenin doğruluğunun tanınması – yargılama [urteilen] 

 3. bu yargının dile getirilmesi – öne sürüm [Behauptungssatz].” 44 

 

Frege, felsefi gelişimi boyunca değişik metinlerinde bu bölümlemeyi hep 

korumuştur: 

 

“Bana göre, bir düşünceyi doğru tanımayla yargı verilir. Doğruluğun tanınması 
edimine [Tat] yargı adını veririm. Yargı, öne sürüm gücü [behauptender Kraft] 
taşıyan bir tümce yoluyla söze dökülerek duyurulur [kundmachen]. Buna karşın 
doğru tanımaksızın, e.d. yargı vermeksizin bir düşünce yakalanabilir ve dile 

getirilebilir.”45 
 
“İçsel olarak bir düşünceyi doğru olarak tanındığımızda yargı veririz; bu tanımayı 
duyurduğumuz zaman ise, bir öne sürümde bulunuruz.”46 

 

Frege, yeni yaklaşımıyla yargı vermeyi kavramlar arası bağıntı kurmak olarak 

görmekten çıkarır. Yargı verme, yargı içindeki parçaları/kavramları birleştirme ya da 

sıraya koyma da değildir. Yargı vermek için önce bir düşüncenin yakalanması ve 

doğru olarak tanınması gerekir. Böylelikle kendinden önceki mantıkçıların tersine 

Frege, kavramlardan değil yargılardan ve yargı içeriklerinden hareket eder. 

Frege’den önceki filozoflar, özellikle Hint-Avrupa dillerinin gramerlerinden yola 

çıkarak, yargıyı özne-yüklem formunda ele almışlardır. Oysa, Frege yargıdan yola 

çıkarak kavrama geçer. Yukarıda belirttiğimiz gibi Frege, Aritmetiğin Temelleri 

eserinde bağlı kaldığı ilkelerden biri olarak “Sözcüklerin anlamını tek başına değil, ancak 

bir tümce bağlamında ele almak” yı belirlemişti. Daha sonra bağlam ilkesi olarak 

adlandırılan bu ilke uyarınca, bir sözcük tek başına durmaz. Dolayısıyla yargı, tek 

başına duran iki sözcük arasında kurulan bağıntı olmaz. Frege şöyle demektedir: 

 

                                                                 
44

 Frege, KS, ‘Der Gedanke’, [62] s. 346. 
45

 Gottlob Frege, “Gedankengefüge”, Kleine Schriften, Darmstadt, Geroge Olms, 1967, [39] dn s. 379. 
46

 Frege, NS, ‘Logik’, s. 151; Frege, PW, s. 139. 
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“Boole’un tersine, kavramlar yerine, yargılardan ve yargı içeriklerinden başladım. 
(...  Kavramların oluşturulmasını [bilden] sadece yargılardan hareketle mümkün 
saydım. (...  Böylece, bir bireyseli özne olarak ve daha önce oluşturulmuş bir 
kavramı yüklem alıp bir yargıda birleştirmek yerine, tersini yaparak, hakkında 
yargı verilebilir içeriği [beurteilbar Inhalt] [e.d. kavramsal içerik] öğelerine 

ayırarak [zerfallen] bir kavrama ulaştım.”47  
 

Yazdığı bir mektupta da benzer görüşlerini yineler:  

 

“Kavramların oluşturulmasının yargıya öncelikli olduğuna inanmıyorum, çünkü 
bu, kavramların tek başlarına varlığını ön varsaymayı gerektirirdi; oysa ben bir 
kavramın, hakkında yargı verilebilir bir içeriğinin öğelerine ayrılması yoluyla 

ortaya çıktığını düşünüyorum” 48 
 

Demek ki, Frege yargıyı özne-yüklem bağıntısı olarak ele almaz. Bunu yerine 

Frege yargı bileşenleri olarak matematikteki fonksiyondan değerlerine geçmeye 

benzeyen fonksiyon-argüman ikilisine başvurur. Bu yüzden yargıyı, “Yargı, bir 

düşünceden onun doğruluk değerine doğru bir ilerlemedir”49
 olarak tanımlamaktadır. 

Şimdi, Frege’de fonksiyon-argüman konusunu ele alalım. 

 

4.2.1. Fonksiyon-Argüman  

 

Frege’nin yargıyı, fonksiyon-argüman ikilisi üzerinden ele almasının 

gerekçelerini şöyle sıralayabiliriz: 

(i  Frege’ye göre yargı öyle bir yapıda olmalıdır ki, her türlü içerik yargılar 

yoluyla dile getirilebilmelidir. Sözgelimi, geleneksel özne-yüklem formunda “Sin2x = 

Cos2x –Sin2x” tümcesi yargı olarak ifade edilemez. Çünkü burada ne özne ne de 

yüklem belirlidir. Frege, özne-yüklem formu çerçevesinde düşünülen yargılardaki 

belirsizliği şu örnekle açıklar:50 “8 = 23” tümcesini ele alalım. Bu tümce, ’8’in ve ‘2nin 

                                                                 
47

 Frege, NS, ‘Booles rechnende Logik und die Begriffsschrift’, s. 17-18; Frege, PW, s. 16-17. 
48

 Frege, NS II, ‘Frege an Marty”, [29. 8.1882] s. 163. 
49

 Frege, KS, ‘Über Sinn und Bedeutung’, [35] s. 15 . 
50

 Gottlob Frege, “Über die Grundlagen der Geometrie II”, Kleine Schriften, Darmstadt, Geroge Olms, 
1967, [372] dn s. 269. 



 151 

üçüncü kuvveti’ olarak; ‘2’ ve ‘üçüncü kuvveti 8 olan bir şey olarak’; ya da ‘3’ ve 

‘2nin kuvveti olduğunda 8i veren şey’ olarak ayrıştırılabilir. Dolayısıyla mantıksal 

dilde, doğal dilin bakış açısı özne-yüklem ikilisinden sıyrılmak gerekir. 

(ii  Frege, yargıda kavramsal içerik ya da hakkında yargı verilebilir içerik adını 

verdiği nesnel bilgiyi ortaya koyma çabasındadır. Yargı öyle bir yapıda olmalıdır ki, 

formu değişse bile kavramsal içerik aynı kalmalıdır.  

Şimdi bu söylediklerimiz ışığında fonksiyon-argüman ikilisini ele alalım. 

Frege, ‘fonksiyon’ terimini matematikteki yüksek Analiz konusundan alır.51 

Matematiksel ifadelerde özne-yüklem odaklı bir yaklaşımın işlevsiz kaldığından 

Frege, kavramsal içeriği yani hakkında yargı verilebilir içeriği, bir fonksiyonun 

argümanı olarak ele alır.52  

Frege açısından öne sürüm tümcesi, bir fonksiyonun çok sayıda argümana 

uygulanmasıdır. Fonksiyon, boş yer içeren bir yapıdadır. Bu boş yerlere argümanlar 

girer ve oraları doldurur. Argüman, fonksiyonun parçası değildir; ancak bir bütün 

oluşturmak için fonksiyonla bir araya gelir; çünkü Frege’ye göre “fonksiyon, kendi 

başına tam değildir, tamamlanması gerekir ya da doymamış [ungesättigt] olarak 

adlandırılır”53 Buna karşılık argüman ise bir bütündür. Bu alıntıda geçen ‘doymuşluk’a 

ilişkin Frege şunları söyler: 

 

“(...  doymuş ve doymamış parça olarak öğelerine ayırma, mantığa ilişkin 
kökensel bir fenomen olarak düşünülmeli ve daha basit bir şeye 
indirgenmemelidir. ‘Doymuş’ ve ‘doymamış’ ifadelerinin metaforik kullanımlar 

olduklarının tamamen farkındayım”54 
 

Öne sürüm tümceleri tamamlanmış (doymuş  ve tamamlanmaya gereksinimi 

olan (doymamış  şeklinde iki parçaya ayrılır. Sözgelimi Frege’nin verdiği örnek olan 

                                                                 
51

 Bkz.: Gottlob Frege, Fünf Logische Studien, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, “Funktion 
und Begriff”, [1] s. 2. 
52

 Frege, fonksiyon-argüman yeni kavramların oluşturulmasında yol açıcı olduğunu kaydeder. 
Böylelikle tümcelerin analizinde fonksiyon-argüman yaklaşımı daha üretken sonuçlar verecektir. 
53

 Bkz.: Frege, FLS, “Funktion und Begriff”, [6] s. 5. 
54

 Frege, KS, “Über die Grundlagen der Geometrie II” [372] s. 269.  
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“Sezar Galya’yı fethetti”55  tümcesini ele alalım. Bu tümcede, ‘Sezar’ doymuş, 

“Galya’yı fethetti” boş bir yer içerdiğinden doymamıştır. Bu boş yer bir argümanla 

doldurulduğunda tam bir anlam ortaya çıkar. Yukarıdaki örnek uyarınca fonksiyon 

“...Galya’yı fethetti”dir, argüman Sezar’dır. Bir argümanla tamamlanan her 

fonksiyon doğru ya da yanlış olmak üzere bir doğruluk değeri taşır. Bu doğruluk 

değeri tümcenin gönderimi [Bedeutung] olarak anlaşılır. 56  Anılan tümcedeki 

fonksiyon başka argümanlarla da tamamlanabilir. Sözgelimi “Cengiz Han Galya’yı 

fethetti” tümcesini gönderimi yanlış olan bir tümce olur. 

Frege yargıyı, fonksiyon-argüman anlayışına paralel düşecek biçimde kavram-

nesne ikilisi bakımından da ele alır. Fonksiyon-argüman ikilisinde olduğu gibi Frege, 

yargı bileşenlerinin bazılarının doymuş, bazılarının doymamış olduğunu ileri sürer. 

Örneğin “İki, asal sayıdır” tümcesinde, ‘iki’ ile ‘asal sayıdır’ öğelerinin durumu 

farklıdır. ‘İki’ sözcüğü doymuştur ve tamamlanmaya gereksinimi olmayan bir bütünü 

gösterir. Fonksiyon-argüman ikilisi açısından ‘iki’ bir argümandır. Şimdi ise ‘iki’yi bir 

nesne olarak adlandıracağız. ‘Asal sayıdır’ dile getirişi ise eksikli tamamlanmamış 

yapıdadır bunun için bir fonksiyondur onu da kavram olarak adlandıralım.  

Çalışmamıza kavram ve nesneyi daha yakından inceleyerek devam edelim. 

 

4.2.2. Kavram-Nesne 

 

İlk belirtmemiz gereken Frege’nin kavram anlayışının doğal dilde yer alan 

kavramlardan farklı olduğudur. Frege, kendisi için kavramın ne olmadığını şöyle 

anlatır:  

 

“öyle görünüyor ki, kavramların yaprakların bir ağaçta filizlenmesi gibi insan 
ruhunda da tıpkı öyle ortaya çıktığını varsayıyoruz; ve kavramların doğalarını, 
onların doğuşunu inceleyerek bulabileceğimizi düşünüyoruz ve kavramları, insan 
ruhunun doğasından yola çıkarak psikolojik olarak tanımlamaya çalışıyoruz. Ancak 

                                                                 
55

 Frege, FLS, “Funktion und Begriff”, [17] s. 12. 
56

 Bkz.: Frege, FLS, “Funktion und Begriff”, [17] s. 12.  
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bu yaklaşım her şeyi öznel kılmaktadır ve bu yaklaşımı sonuna kadar izlersek, 

gerçeği kaybederiz.”57 
 

Dolayısıyla, kavramın ne yolla elde edildiği Frege’nin ilgi alanı içinde değildir. 

Kavram, dilde açığa çıkan bir öğe/işlev olarak Frege’de yer bulur. Başka bir deyişle 

Frege kavramları verilmiş olarak kabul eder. Bu nedenle Frege açısından kavramlar 

zihinde ortaya çıkan şeyler değildir ve kavramların öznel nitelikte olduğu ileri 

sürülemez. Kavramı, ne biz onu oluştururuz, ne de o kendisini bizde oluşturur. 

Kavram nesnel bir şeydir. Kavramları yalnızca yakalamaya çalışırız ve 

yakalamış olmayı umarız. Bu nedenledir ki Frege’ye göre mantıksal bir kavram 

gelişmez ve kavramın tarihi bulunmaz.58 Kavramın tarihinden söz edilecekse en çok 

‘kavramı yakalamak için arayışın’ [Versuche, einen Begriff zu fassen] tarihinden söz 

edilebilir. Kavramın bir başka yanı tek başına ele alınamaz oluşudur. Frege şöyle der: 

“Açıktır ki, bir kavram, bir nesne gibi, bağımsız olarak bir yere konamaz [hinstellen], daha 

çok bir bağıntıda ortaya çıkar”.59 

Frege, kavramların öznel olmadığını belirttikten sonra şöyle der: “Kavramlar 

öznel olsaydı, iki kavramın birbiri altına konulması da tıpkı tasarımlar arasındaki bağıntılar 

gibi öznel bir bağıntı olurdu”
60

 Sözgelimi, Frege açısından, “Üç sayısı asal sayı kavramının 

altına düşer” nesnel bir doğruluktur. Bu tümce ‘asal sayı’ tasarımı ile ‘üç’ tasarımı 

arasında kurulan bir bağıntı sonucu ortaya çıkmaz. Aynı biçimde bu tümce 

tasarımlardan oluşturulan kavramlar arasında kurulan bağıntıyla oluşturulan bir 

tümce de değildir. Bu tümce, her zaman nesnel olmuş ve olacaktır; insanın yapıp 

etmelerinden bağımsızdır. Bu nedenle, bu tümcenin bileşenleri de nesnel olduğuna 

inanır. Demek ki Frege, kavramı doğal dilde kullanıldığı biçimiyle düşünmez. Çünkü 

doğal dilde kavramların birbirleri altına yerleştirilmeleri değişken ve keyfi olabilir.  

Frege, kavramın ne olduğunu tanımlamaz. Frege’ye göre bunun nedeni 

kavramın kendisinden daha basit bir temele dayanılarak açıklanabilen bir şey 

                                                                 
57

 Frege, Aritmetiğin Temelleri, [Giriş] s. 83. 
58

 Bkz.: Gottlob Frege, ”Das Trägheitsgesetz”, Kleine Schriften, Darmstadt, Geroge Olms, 1967, [158] 
s. 122. 
59

 Frege, NS, ‘Über die Grundlagen die Geometrie II”, [373] s. 27 . 
60

 Beaney, The Frege Reader, “The Foundations of Arithmetic” p. 1   
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olmayışıdır. Kavramların basitliğine ilişkin şöyle demektedir: “benim açıklamam 

[kavram konusunda] aslında bir tanım gibi ileri sürülmüyor”
61 Kavram, yargı açısından 

öylesine temelde duran bir bileşendir ki, kavrama tanım verilmesi bile beklenemez. 

Çünkü her şeye bir tanım getirilmesi beklenemez. Kavram basit bir şey olduğundan 

ayrıştırılamaz. Bu nedenle, mantıksal olarak basit olan tam bir tanıma sahip olamaz.  

Frege, kavramın ne olduğunu tanımlamamış olsa bile açıklamalarından 

kavramlara ilişkini bazı özellikleri çıkarabiliriz. Frege şöyle der: 

 

Kavram, doymamıştır; altına düşecek tekil bir şeye gereksinim duyar. Bundan 
dolayı kavram kendi başına var olamaz. Kavram altına düşen, hakkında yargı 
verilebilir içeriktir; böylelikle kavram bir yüklem olarak ortaya çıkar ve her zaman 
yüklemseldir. Bu durumda nerede özne tekil bir şeyse, özne-yüklem bağıntısı, 
ikisine eklenen üçüncü bir şeye değil, yüklemin içeriğine aittir; bu içerik yüklemi 
doymamış yapandır.” 62

 

 

Kavramın en önemli özelliği yüklemsel oluşudur. Eş deyişle kavram, dilbilgisel 

açıdan bir yüklemin gönderimidir. 

Frege, kavramın yüklemsel yapısını çözümleyerek kopulanın 2 türlü kullanımı 

arasında ayrım yapar:63  

 (i  İlk kullanımda kopula, yüklemlemenin yalnızca fiile ait oluşunu gösterir. 

Böylesi bir kullanımda, kavram altına bir şey düşer ve dilbilgisel yüklem bu kavrama 

gönderme yapar. Frege bu kullanıma ilişkin şu örnekleri verir : “O, yeşidir.”, “O, 

memelidir”. 

(ii  İkinci tür kullanımda ise söz konu olan bir eşitliktir. Burada kopula, 

aritmetikteki ‘eşittir’ işareti gibi bir eşitliği ifade eder. Frege, ‘eşittir’ sözcüğünü ‘=’ 

sembolünü, ‘ile aynı’, ‘başkası değil’ ile özdeş anlamlarda kullanır. Bu tür kullanım için 

bir kaç örnek şunlardır: “O, Büyük İskender’dir”, “O, 4 sayısıdır”, “O, Venüs 

gezegendir”. 
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 Bkz.: Frege, FLS, ‘Über Begriff und Gegenstand’, s. 47. 
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 Frege, NS II, “Frege an Marty”, [29. 8.1882] s. 164. Frege, FR, s. 81. 
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 Bkz.: Frege, FLS, ‘Über Begriff und Gegenstand’ [194], s. 49. 
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Kopulanın iki kullanımı arasındaki şöyle önemli bir fark bulunur. Bir eşitlik ters 

çevrilebilir, buna karşın bir nesnenin bir kavramın altına düşmesi ise ters çevrilemez 

bir ilişkidir. “O, Venüs gezegenidir” tümcesindeki ‘Venüs’ sözcüğü tek başına yüklem 

değildir. Dolayısıyla bu sözcüğün gönderimi bir kavram olarak değil nesne olarak 

ortaya çıkar.  

Yukarıda Frege’nin, İki, asal sayıdır” tümcesinde, ‘iki’ ile ‘asal sayıdır’ 

öğelerinin doymuşluk ve doymamışlık bakımından aynı durumda olmadıklarını 

belirtmiştik. Aynı biçimde bu iki öğe yüklemsellik bakımından da eş değildir. ‘İki’, 

‘asal sayıdır’dan farklı olarak yüklemsel değildir. Sözgelimi “ x, ikidir” tümcesine 

uygun bir ‘x’ bulunmaz ama, “ x, bir asal sayıdır” tümcesi için bulunabilir. Tümcenin 

özne terimi tek bir nesneden söz etme olanağı sağlar. Buna karşın yüklem terim 

birden çok nesneye yüklemlenebilir. Bu yüzden yüklemler boşlukları olan 

‘doymamış’ özneler ise doymuş terimlerdir. Frege bu iki yargı bileşenini farklı işlevde 

görerek ‘bir asal sayıdır’ı kavram, ‘iki’yi nesne olarak adlandırır. Dolayısıyla, 

nesnelerin kavramlardan farkı, bir nesnenin asla yüklemsel ve doymamış olarak ele 

alınamaması ve mantıksal olarak bir kavramın da asla bir nesnenin yerine 

geçmemesidir. Bu yüzden, Frege, kavram ile nesneyi yargıda farklı mantıksal işlevler 

gören öğeler olarak değerlendirir.  

Nesneye ilişkin bir başka açıklamaya göre, nesne bir özel-ad’a gönderim 

yapandır. Özel-ad Frege’nin Kavram ve Nesne yazısında şöyle tanımlanır: “Bir nesne 

için gösterge olan herhangi bir şey özel-addır”64. Her nesnenin adı olması gerekmez, 

fakat bir ifade nesneye karşılık gelecekse özel-adı olmak zorundadır. Buradaki nesne 

için aktüel olma zorunluluğu yoktur. Odysseus denilen biri gerçekte olmasa bile, bir 

özel-addır. Özel-adlar da mantıksal işlev bakımından nesneler olduklarında 

yüklemler olarak kullanılamaz. Bilimde ve doğrulukla ilgilenilen her alanda, her özel-

ada bir gönderimin karşılık gelmesi beklenir.  

Frege, nesneye, kendi özel dilindeki [lingua characterica] işlevler üzerinden 

bakar. Kavramı ele alırken kaçındığı gibi nesne için de neye nesne denileceği 

konusunda bir tartışmadan kaçınır. Nesnenin neliğine ilişkin bir tanımı olanaksız 

                                                                 
64

 Frege, FLS, ‘Über Begriff und Gegenstand’ [197], dn. s. 52. 
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görür. 65 Bu nedenle, Frege’de nesnenin de tam bir tanımı yoktur. Frege’ye göre 

nesne ancak andırımla açıklanabilir. Olsa olsa nesne kullanılırken ne denmek 

istediğine yönelik şeyler söylenebilir. Frege, Fonksiyon ve Kavram yazısında nesneye 

yönelik şu açıklamayı yapar: “Nesne, fonksiyon olmayan bir şeydir böylelikle onun için 

olan dile getiriş boş yer tutmaz”66 . Bu yüzden, Frege, nesneleri fonksiyonların 

argümanları ve değerleri olarak görür. Demek ki Frege, kavramı fonksiyonu 

üzerinden düşünür. Doymamışlık fonksiyonun özsel niteliği ise bununla kavramın 

yüklemsel doğası bağlantılıdır. Böylece kavramlarla ilgili koşul şudur: her bir kavram 

her argümanı için bir doğruluk-değeri alır. Dolayısıyla, kavramlar ve nesneler 

bütünüyle farklıdır ve birbirleri yerine kullanılamazlar.  

Frege’de, kavramlar ile nesneler arasındaki bir başka ayrım özellikler ve 

belirleyici-nitelikler [Merkmale] arasındadır. Frege “bir nesnenin altına düştüğü 

kavramlara o nesnenin özellikleri”67 der. Şöyle bir örnekle durumu açıklayabiliriz: “F 

olmak, x nin özelliğidir” demek, “x, F kavramının altına düşer” demenin bir başka 

yoludur. Öyleyse, belirli bir özellikte olmak nesnelere özgüdür. Belirleyici-niteliğe 

sahip olmak ise kavramlara özgüdür. Frege belirleyici-nitelikleri şöyle tanımlar: 

 

“ “Kare, komşu kenarları eşit olan bir dikdörtgendir” denildiğinde, altına düşmek 
için bir nesnenin sahip olması gereken özellikler sıralanarak kare kavramı 

tanımlanır. Bu özelliklere kavramın belirleyici-nitelikleri adını veriyorum. ” 68 
 

Böylelikle Frege, belli özelliklere sahip olmayı nesneler ile kavramlar açısından 

ayrı ayrı ele alır.69 Bu nedenle Aritmetiğin Temelleri’nde “ “dik açılılık”, “dik açılı 

üçgen” kavramının bir özelliği değildir”70 demektedir. Dik açılılık , dik açılı üçgen 

                                                                 
65

 Bkz.: Frege, FLS, ‘Funktion und Begriff”, [18] s. 13. 
66

 Frege, FLS, “Funktion und Begriff”, [18] s. 13. 
67

 Frege, FLS, ‘Über Begriff und Gegenstand’ [2 1], s. 56. 
68

 Frege, Grundgesetze, [xiv] s. 201. 
69

 Hatırlanacağı üzere Bolzano’da da benzer bir ayrım vardı. Nesneler ile kavramların farklı 
özelliklerinin olması Bolzano’nun Kant’a yönelttiği eleştiriler için önemli bir dayanaktı.  
70

 Frege, Aritmetiğin Temelleri, [§53] s. 147. 
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kavramının altına düşen bir nesnenin özelliğidir. Bunun gibi “siyah giysi kavramı ne 

siyahtır ne de giysidir.”71 

Yukarıda değindiğimiz gibi Frege, bir tümcenin çözümlemesini özne-yüklem 

üzerinden yapmaz. Tümce, fonksiyon-argümanın ikilisinin yanı sıra kavram-nesne 

ikilisi yoluyla ele alınır. Özne terimi bir nesneye, yüklem terimi ise bir kavrama 

gönderme yapar. Bunun yanı sıra bir fonksiyon bir argümanla doldurularak 

gönderim elde edilir. Frege bu gönderime nesne adını verir.  

 

“Bir kavram-ad, bir özel-adla tamamlanırsa, anlamı düşünce olan bir tümce elde 
edilir. Bu tümcede gönderim olarak bir doğruluk değeri bulunur. Bu gönderimi 
doğru olarak onaylamak yargı vermektir. Yargı vermek, argüman olarak alınan 

nesnenin kavramın altına düşmesidir”.72 
 

Öte yandan, doğal dil psikolojik tortular taşıdığından kavram-nesne ayrımını 

ortaya koyamaz. Bu yüzden Frege, doğal dile yerleşmiş kimi kullanımlar uygunsuz 

ifadelerin ortaya çıkmasına yol açar. Sözgelimi ‘eşkenarlı üçgen kavramı’ böylesi bir 

ifadedir; çünkü bu ifadede ‘eşkenarlı üçgen’in mantıksal işlevi nesne olmak olduğu 

halde ondan bir kavrammış gibi söz edilmiştir. Konuya ilişkin Frege’nin bir başka 

örneği şöyledir: 

 

“Bir kavram için, altına düşen şeyin anlama sahip olup olmadığı sorusunu özsel 
sayıyorum. Bu nedenle ‘Hristiyanlık’a yalnızca “Bu davranış tarzı Hristiyanlık’tır” 
tümcesinde kullanıldığı anlamda bir kavram derdim; ancak “Hristiyanlık yayılmaya 
devam etti” tümcesindeki kullanıma demezdim” 73 .  
 

‘Hristiyanlık’ bir kavram olduğundan, tümcedeki yeri mantıksal işlevini uygun 

olmalıdır. 

Bu açıklamalardan sonra Frege’nin kavramları nasıl kullandığına bakalım. 

Mantıkta kullanılacak kavram için keskin sınırların olması gerekir. Kavramların kesin 
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 Frege, Grundgesetze, [xiv] s. 201. 
72

 Gottlob Frege, “Ausführungen über Sinn und Bedeutung”, Nachgelassene Schriften und 
Wissenschaftlicher Briefwechsel, Band I, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1969, s. 129. 
73

 Frege, NS II, “Frege an Marty”, [29. 8.1882], s. 164; Frege, FR, s. 81. 
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sınırları olmazsa, onlara ilişkin mantık yasaları ileri sürmek olanaksız olurdu.74 

Kavramlar için keskin sınırlamama koşulu, beraberinde genel olarak kavramlar için, 

her bir argüman için bir doğruluk değeri almaları koşulunu getirir. Frege kesin 

sınırları olan bir kavram örneği olarak kendisiyle özdeş olmama kavramını verir.75 

Frege bir kavrama yönelik beklentisini şöyle açıklar: 

 

 “Mantık açısından ve kanıtlama keskinliği gözüyle bir kavramdan istenebilecek 
olan tek şey, onun uygulanmasındaki sınırların keskin olması, yani her bir 
nesnenin bu belirli kavramın altına düşüp düşmediğine kesin olarak karar 

verebilmemizi sağlamasıdır.”
76  

 

 Yeniden yargıya dönecek olursak Frege açısından yargı bir başka biçimde 

şöyle açıklanabilir: 

 

“Bir nesne ile belirli bir kavram arasında ‘altına düşme’ ilişkisinin olduğu yönünde 
bir içerik, bir ‘olanaklı düşünce içeriği’; bu ‘olanaklı düşünce içeriği’nin doğru 
olduğunun bildirimi ise yargıdır.”77 
 

Bunun yanı sıra, mantıksal bir bağıntının olabilmesi için, bağıntının en az bir 

yanının doymamış olması gerekir. “Mantıktaki temel bağıntı bir nesnenin bir kavramın 

altına düşmesidir.”78 Kavramlar arasındaki bütün bağıntılar buna indirgenebilir. Bir 

nesne bir kavramın altına düşerse, aynı kaplamdaki tüm kavramların altına düşer. 

Dolayısıyla, mantıkta, kavramlar birbirlerinden yalnızca kaplamları farklı ise farklıdır. 

Frege’ye göre 79 bir a nesnesinin bir b nesnesine eşit olması, a’nın altına düştüğü 

kavramın altına b’nin de düşmesi ve b’nin altına düştüğü kavramın altına a’nın 

düşmesi anlamına gelir. Aynı biçimde bir A kavramı ile B kavramının eşitliğinden 
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 Bkz.: Frege, FLS, “Funktion und Begriff”, [20] s. 14. 
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 Bkz.: Frege, KS, ‘Das Trägheitsgesetz, [16 ] s. 123 
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 Frege, Aritmetiğin Temelleri, §74, s. 169. 
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 Bülent Gözkân, “Frege ve Aritmetiğin Temelleri”, Aritmetiğin Temelleri içinde, İstanbul, YKY, 2  7, 
s. 20-21. 
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 Frege, NS, ‘Ausführungen über Sinn und Bedeutung ’, s. 128; Frege, PW, s. 119. 
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 Bkz.: Frege, NS, ‘Ausführungen über Sinn und Bedeutung’, s. 131. 
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ancak birbirleri altına düşen nesneler aynı olduğunda söz edilebilir. Frege bu konuda 

şöyle der: 

 

“… mantık yasaları söz konusu olduğunda, kavramlar sadece kaplamları farklı 
olduğunda farklı olurlar. Asli mantıksal bağıntı, bir nesnenin bir kavramın altına 

düşmesidir; kavramlar arasındaki tüm bağıntılar buna indirgenebilirler”80  
 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta bir kavramın üstündeki bir kavram 

altına düşmesinin, kavramın bir başka kavramda kapsanması/içerilmesiyle aynı 

olmamasıdır. Gözkân bu duruma şöyle dikkat çeker: 

 
“Tıpkı altına düşen bir nesnenin özelliğini dile getiren bir kavramın, 
nesneden daha üst bir düzeyde olması gibi, birinci-düzey bir kavramın 
özelliğini dile getiren kavram da, ondan daha üst bir düzeydedir, dolayısyla 
ikinci-düzey bir kavramdır.”81  
 

Frege’ye göre bir nesne, bir kavramın altına düşebilir ancak bir belirleyici-

nitelik ya da başka bir kavram, kavramda kapsanır. Dolayısıyla bu iki durumun 

birbirine karıştırılmaması gerekir. 

Frege’nin felsefeye yönelik ilgisinin temeli olan sayı temellendirilme onun 

kavram-nesne anlayışıyla bağlantılıdır. Frege, aritmetiği, mantığın bir türevi olarak 

görür. Bu nedenle bir sayal sayının, mantık ilkelerinden türetilebileceği inancındadır. 

Frege, bu görüşünü kanıtlamaya eş-sayılı [gleichzahlig] kavramlardan başlar. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi, iki kavramın denk olduğuna ancak altına düşen nesneler 

eş sayıda olduğunda karar verebiliriz. Nesnelerin eş sayıda olmalarını ise onları bire 

bir eşleyerek sağlayabiliriz. Frege bunun için ‘Hume İlkesi’ olarak adlandırılan ilkeyi 

kullanır: 

 

                                                                 
80

 Frege, NS, ‘Ausführungen über Sinn und Bedeutung ’, s. 128; Frege, PW, s. 119. 
81

 Bülent Gözkân, “Frege ve Aritmetiğin Temelleri”, Aritmetiğin Temelleri içinde, İstanbul, YKY, 2  7, 
s. 48.. 
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“Eğer iki sayı, birinin bir birimi diğerinin her birimine karşılık gelecek şekilde 

biraraya gelmişlerse, onların eşit olduklarını söyleriz.”82  
 

Yani, A ve B kavramları için, A’nın sayısı B’nin sayısına ancak A ile B denkse 

eşittir. 

Frege buradan kendi kendisiyle özdeş olmama kavramına geçer. Diyelim ki, A 

kendi kendisiyle özdeş olmayan bir kavram olsun. Her nesne kendi kendisiyle özdeş 

olduğundan, bu A kavramı altına düşen hiçbir nesne bulunmaz. Buradan Frege, sıfır 

sayısını, A kavramının sayısı olarak belirler. 

Frege, daha sonra ardışıklık bağıntısını belirler. Buna göre; 

 

“Öyle bir F kavramı ve onun altına düşen bir x nesnesi vardır ki, F kavramına ait 
olan sayal sayı n’dir ve “F’nin altına düşen ama x’le aynı olmayan” kavramının 
sayal sayısı m’dir” tümcesinin gönderimi “n, doğal sayılar serisinde doğrudan m’yi 

izlemektedir” tümcesinin gönderimiyle aynıdır.” 83 

 

Bu açıklama bir başka biçimde şöyle ifade edilebilir; eğer n nesneleriyle ilgili 

bir kavram varsa ve bu nesnelerden biri kaldırıldığında m nesneleri kalıyorsa. n, 

m’nin ardışığıdır.  

Frege açısından bir kavramın kaplamı, kavramın uygulanabileceği tüm 

nesnelerin kümesidir. Frege’nin kendi anlatımıyla: “F kavramına ait olan sayal sayı ‘F 

kavramıyla eşsayılı’ kavramının kaplamıdır”.84  Bu açıklamayı   sayısı ve ardışıklık 

tanımıyla birlikte düşündüğümüzde, 1 sayısı, kaplamı, ‘kendi kendisiyle özdeş 

olmama kavramı’ olan kavramdır. Eş deyişle, F kavramı ‘sıfırla özdeş olma’ olsun 

buradan herhangi bir b nesnesi için Fb ancak ve ancak b=  ise geçerlidir. Yani, F 

yalnızca tek şey için;   sayısı için geçerlidir. Frege, “iki” sayısını ise “hem sıfıra hem 

bire özdeş olma” kavramının sayısı olarak tanımlar. Görüldüğü gibi Frege, son 

derece basit temelden yola çıkarak; yalnızca bir kaç öğeyi kullanıp, bir gözleme ya da 

bilme yetisine başvurmadan sayıyı temellendirmeye çalışmıştır. 
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 Frege, Aritmetiğin Temelleri, §63, s. 156. 
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 Frege, Aritmetiğin Temelleri, §76, s. 171. 
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 Frege, Aritmetiğin Temelleri, §68, s. 162. 
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Frege, Hume İlkesini yeterli bulmaz; çünkü Hume İlkesi, F ve G’nin herhangi 

bir kavram olduğu “F’nin sayısı = G’nin sayısı” formundaki özdeşliklerde geçerli, 

fakat, t’nin tekil bir terim olduğu, “F’nin sayısı = t” formundaki tümcelerin doğruluk 

değerlerini belirleme de yetersizdir. Hume İlkesi “2” sayısının verilen bir küme ya da 

Caesar ile özdeş olup olmadığını belirleyemez. Frege, sayılar arasındaki tüm 

bağıntıları Hume İlkesine göre belirlese de, doğal sayıları açıklayamamıştır. 

Sözgelimi, “3 sayısı nedir?” sorusu yanıtsız kalır. Frege’de verilen bir sayının, neden 

ve nasıl başka bir nesneyle aynı ya da farklı olduğunun açıklaması olmadığından, 

doğal sayılar nesneler olarak tanımlanamaz. Doğal sayılarının açıklanması problemi 

Fregeci terminolojide “Caesar Problemi” olarak anılır. Örneğin 2 sayısı, 2 nesne için 

geçerli olan tüm kavramların kaplamıdır. Caesar Problemi burada şöyle açığa çıkar, 

Örneğin Caesar’ın 2 nesne için geçerli olan bir kavramın kaplamı olup olmadığı 

nereden bilinir? Tıpkı 5’ten küçük asal sayı olma gibi, Özgüç Güven’in velisi olma, 2 

sayısının bir üyesidir. 

Bir toplulukta kendini tıraş etmek istemeyeni berber tıraş ederse, berberi kim 

tıraş eder?  

Frege’nin dizgesinde ortaya çıkan önemli bir sorun Russell paradoksu olarak 

bilinir. Bu paradoks kavramların kaplamlarıyla, dolayısıyla kümelerle ilgilidir. 

Kümeler kendi kendisinin elemanı olanlar ve kendi kendisinin elemanı olmayanla 

olarak ikiye ayrılabilir. Kendi kendisinin elemanı olan kümenin bir örneği: “Tüm 

tasarımların kümesi”dir. Çünkü bu kümede bir düşüncedir. Öte yandan, her küme 

kendisini elemen olarak içermez. Sözgelimi Bütün Beşiktaşlıların kümesi, kendi 

kendisinin bir elemanı değildir. Russell, Frege’de bulduğu paradoksu şöyle ifade 

eder: “Kendi kendisinin elemanın olmayan bütün kümelerin kümesi, kendi kendisini 

içerir mi?” ya da başka türlü ifadesiyle “Bir toplulukta kendini tıraş etmek 

istemeyeni berber tıraş ederse, berberi kim tıraş eder?”. İşte bu soru Frege’nin 

dizgesindeki paradoksun ifadesidir. Kendi kendisinin elemanı olmayan bütün 

kümelerin kümesi, ancak kendi kendisinin elemanı değilse bu kümenin elemanı 

olabilir, bu ise paradoksu doğurur. Paradoksun nedenini ortaya koymadan önce bir 

hatırlatmada bulunalım.  
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Frege’ye göre iki türlü fonksiyon bulunur:  

(i  Argümanları nesne olan fonksiyonlar 

(ii  Argümanı fonksiyon olanlar.  

Bu iki tür fonksiyon birbirinden ayrıdır. Argümanı nesne olanlar birinci-düzey, 

argümanı fonksiyon olanlar ise ikinci-düzey fonksiyonlardır. Bu ayrım, kavramlar ve 

nesneler için de geçerlidir. Nesneler arasında olan eşitlik bağıntısı birinci-düzey bir 

bağıntıdır. Kavramlar için geçerli olan eşitlik bağıntısı ikinci düzey bir bağıntıdır. 

Birinci-düzey kavramlar, ikinci-düzey kavramlardan farklıdır. 85 Böylece Frege’nin 

argüman-fonksiyon yaklaşımı hem yüklemler mantığını hem de bağıntılar mantığını 

içerir.  

Frege, her fonksiyonun aynı zamanda bir başka fonksiyonunun argümanı 

olarak ele alınabileceğini düşünür. Böylelikle yeni kavramların oluşturulması için 

zemin hazırlanır. Ancak bu durum Russell paradoksuna da kaynaklık eder. Paradoks 

aynı zamanda Frege’nin kavram-nesne bağıntısıyla da ilgilidir. Kavram-nesne 

bağıntısı, doğal dilden kümeler kuramına geçişi sağlar. Yukarıda belirttiğimiz gibi bir 

yüklemin gönderme yaptığı kavramın altına düşen nesneler kümesi, o kavramın 

kaplamı adını alır. Burada paradoks şöyle ortaya çıkar: Bir yargıda geçen özne-terim, 

bir nesneye gönderme yaptığında, bir kavramdan söz edilirse kavram nesneye 

dönüşür. Örneğin “ ‘at’ kavramı” sözcükleri bir nesneyi belirtir. Bu durumda kavram 

hakkında bir şey söylemek mümkün olmaz. Öyle ki kavramın kavram olduğunu 

söylemek bile mümkün olmaz. Russell, paradoksu bulmadan çok önce Frege, 

‘kavram’ sözcüğünün bir nesneye eklendiğinde sorun çıkardığının farkındadır. Şöyle 

demişitir: “Berlin şehri bir şehirdir” ya da “Vezüv Yanardağı bir yanardağdır” diyebilirken 

“At kavramı, kavram değildir” demek zorunda kalıyoruz.86 Bu farkındalığa rağmen 

Frege, paradoksu engelleyememiştir. Doğal dildeki tortulardan kurtulma çabasında 

olan Frege doğal dilin kurbanı oldu. Paradoksun dile getirilmesinden çok sonra Frege 

şunları söyler: 
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“Dilin, düşünmenin güvenilirliğini zedeleyen bir özelliği, hiçbir nesneye karşılık 
gelmeyen özel-ad türetme eğilimidir. Bu durum, herkesin kurmaca olduğunu 
anladığı bir kurguda gerçekleşirse zararlı bir etki bulunmaz. Öte yandan, kesin 
olarak bilimsel olma iddiasındaki bir dile getirişte gerçekleşirse durum farklıdır. 
Bunun dikkat çekici özel bir örneği, ‘a kavramının kaplamı’ [der Umfang des 
Begriffes a] biçiminde [Muster] özel-ad oluşturmadır; sözgelimi ‘sabit yıldız 
kavramının kaplamı’nda [der Umfang des Begriffes a] olduğu gibi. Belirli 
artikelden [Frege, Almanca dilbilgisinde isimlerden önce gelen artikelleri kast 
ediyor. Burada –der] dolayı, bu dile getiriş bir nesneyi gösteriyormuş gibi 
görünür; fakat burada, dile uyumlu gösterilebilecek hiçbir nesne yoktur. Buradan, 
küme teorisini yok eden küme teorisindeki paradokslar ortaya çıkar. Bizzat ben 
de, sayılar için mantıksal temeller sağlama çabasındayken bu yanılsama 
içindeydim; sayıları kümeler olarak yorumlama eğilimindeydim. Genel geçerliliği 
olan bir dile getirişten kaçmak ortaya çıkardığı hataları öğrenmeden önce 
mümkün olmuyor. Dilin sunduğu her dile getirişi mantıksal açıdan sınamak çok 

zor belki de imkânsızdır “87  
 

Frege’ye göre nesne hiçbir durumda yüklemin gönderimini oluşturmayıp 

ancak bir öznenin gönderimi olabilir. Bir nesne adı ya da özel-ad yüklem olarak 

kullanılmaya uygun değildir. 

Bu paradoks, Frege’nin mantığı formelleştirmek için kullandığı aksiyomların 

tutarlı olmadığını gösterir. Frege, Aritmetiğin Temel Yasaları’ın V. yasasında iki 

kümenin ancak ve ancak bu kümelere karşılık gelen fonksiyonların tüm mümkün 

argümanlarda örtüştüğü durumda eşit olduğunu belirtir. V. yasa, f(x li bir ifadenin 

hem bir x argümanın fonksiyonu hem de f argümanının fonksiyonu olarak ele 

alınmasını gerektirir. Bu durum ise paradoksa yol açar. Paradoksun kaynağı, 

Frege’nin nesneyi ele alırken kavramların kaplamlarına başvurmasıdır. Frege’ye göre 

her kavram, tüm nesneleri, kavramın altına düşenler ve düşmeyenler olarak ikiye 

böler.88 Yukarıda belirttiğimiz gibi kavramların kaplamları nesnelerdir. Dolayısıyla, 

kaplamların kendileri de, birer nesnedir.  

Paradoksa rağmen şu belirtilmelidir ki, Frege, Temel Yasalar’da tek bir ilkeden 

yani Hume İlkesi’nden yola çıkarak aritmetiğin tüm temel önermelerini türetmede 

başarılı olmuştur. Paradoksa neden olan ise Frege’nin Hume İlkesi’ni V. yasadan 

                                                                 
87

 Frege, NS, “Erkenntnisquellen der Mathematik und der mathematischen Naturwissenschaften”, s. 
288-289; Frege, PW, s. 269-270. 
88

 Bkz.: Frege, Grundgesetze II, [§56] s. . 
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türetmeye çabalamış olmasıdır. Bu çabası sonuçsuz kalsa bile tüm aritmetik ilkelerin 

Hume İlkesi’nde türetilebildiği Peano kanıtlamıştır. Dolayısıyla V. yasa göz ardı 

edildiğinde Frege’nin çabasının başarıya ulaştığı belirtilmelidir. 

Frege’nin tasarım anlayışını ele almadan önce değinmemiz gereken bir başka 

nokta anlam [Sinn] ve gönderim [Bedeutung] anlayışıdır.  

 

4.2.3. Anlam ve Gönderim 

 

Frege, anlam ve gönderime yönelik araştırmasını (i  özel-ad ve (ii  tümce 

olmak üzere iki düzeyde ele alır.  

(i  Frege açısından bir özel-ad (sözcük, gösterge, gösterge-bağlantısı, dile 

getiriş  anlamı dile getirir, gönderimi gösterir ya da ona gönderme yapar. 89 Bir özel-

adın anlamı onu Bedeutung’una götürüş yoludur90 ve anlamın dile getirilişi, o dili 

kullanan herhangi birince kolaylıkla anlaşılabilir. Bir özel-adın gönderimi ise 

gösterdiği [bezeichnet] ya da adlandırdığı [benennt] nesnedir. Frege, bu konuya 

ilişkin verdiği ünlü örneğinde91 teleskopla yapılan bir Ay gözlemini ele alır. ‘Ay’ özel-

adının gönderimi gözlenen nesne olarak Ay'dır. Frege, gözlenen Ay’ı gönderime 

benzetir .Gözlemcinin ağtabakasında ortaya çıkan resim, tasarımdır. Gözlem yapılan 

teleskopun merceğinde ortaya çıkan gerçek resim [das reelle Bild] ise anlamdır. 

Anlam, tasarım ile gönderimin arasındadır. Bu yüzden anlam, tasarım gibi öznel 

değildir, ama nesnenin kendisi de değildir. Frege’ye göre anlamı olan her özel-adın 

gönderimi olmayabilir. Anlamı olup gönderimi olmayan sözcüklerin örneği ‘dünyaya 

en uzak gök cismi’ni gösterebiliriz.  

Frege, anlam ve gönderim ayrımının yalnızca özel-adlar için değil aynı 

zamanda kavram-sözcükler [Begriffswörtern] için de geçerli olduğunu belirtir.92 Bir 

kavram-sözcük, mantıktaki amacına uygun bir sözcük [Wort] olarak kullanılmışsa bir 

                                                                 
89

 Bkz.: Frege, KS, ‘Über Sinn und Bedeutung’’, [31] s. 147. 
90

 Bkz.: Frege, KS, ‘Über Sinn und Bedeutung’’, [26] s. 144. 
91

 Bkz.: Frege, KS, ‘Über Sinn und Bedeutung’’, [3 ] s. 146. 
92

 Frege, NS, [128] s. 128. 



 165 

kavrama gönderimde bulunur [bedeutet].93 Her nesne için bir kavramın altına düşüp 

düşmediğinin belli olması gerekir bu koşula uymayan bir kavram-sözcük 

gönderimsizdir.  

Bir özel-ad için yanda anlam ve kavram durur, diğer yanda gönderim ve nesne 

durur. Frege, ‘doymamış’ ve ‘yüklemsel’ [prädikativ] sözcüklerinin gönderimden çok 

anlama uyduklarına dikkat çeker.94 

(ii  Frege, tümceler açısından anlamı ve gönderimi ise şöyle ele alır. Bir öne 

sürümlü tümcede içerilen düşünce, anlam, tümcenin doğruluk değeri ise 

gönderimdir.  

Bir tümcede, iki kavram-sözcük aynı kaplamdalarsa [Umfang] birbirinin yerine 

konabilir. 95 Aynı kaplamdaki sözcüklerin değişmesi tümcenin anlamını değiştirir; 

ancak tümcenin gönderimini eş deyişle doğruluk değerini değiştirmez. 96 Buradan 

Frege, bir kavramın kaplamını, kavram-sözcüğün gönderimi olarak belirler.97  

Sözgelimi şu iki tümce anlamları farklı gönderimleri aynı yapıda iki tümcedir:  

(a1) Ankara Türkiye’nin başkentidir. 

(a2  Türkiye’nin nüfusu en kalabalık ikinci ili Türkiye’nin başkentidir. 

Bu iki tümcenin anlamları farklıdır, gönderimleri aynıdır. Tıpkı 24'ün ve 42'nin 

anlamlarının farklı gönderimde bulundukları nesnenin aynı; yani "16" sayısı olması 

gibi. Bu noktada Frege’ye göre, kavramların kaplamları, kavramlar değil nesnelerdir. 

Frege öne sürümlü bir tümcenin doğruluğunu ele alırken özel bir durumdan 

söz eder. Buna göre, mantıksal bir çerçeveden bakıldığında öne sürümlü bir 

tümcenin gönderimi doğru ya da yanlıştır. Fakat Frege’ye göre üçüncü bir durum 

daha bulunur ki burada ne doğruluk ne de yanlışlıktan söz edilebilir. Sözgelimi 

“Syclla’nın 6 kafası vardır” tümcesi doğru değildir, aynı şekilde “Syclla’nın 6 kafası 

yoktur” tümcesi de doğru değildir. Bu tümcelerin gönderimlerinin olması eş deyişle 
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 Frege, NS, [128] s. 128. 
94

 Frege, NS, ‘Ausführungen über Sinn und Bedeutung’, [129] s. 129. 
95

 Aynı düşünce Leibniz’in Genel Bilim adlı çalışmasında yer alır:  
“İçinde geçtikleri dilegetirişlerin doğruluğunu değiştirmeden (salva veritate) birbirinin yerine 
konulabilirlerse, iki terim aynıdır (eadem ” Leibniz’den çeviren Clarence Irving Lewis, A Survey of 
Symbolic Logic, Berkeley, University of California Press, 1918, s. 373. 
96

 Frege, NS, ‘Ausführungen über Sinn und Bedeutung’, [129] s. 129. 
97

 Frege, NS, ‘Ausführungen über Sinn und Bedeutung’, [129] s. 129. 
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doğruluk değeri alabilmeleri için ‘Syclla’ teriminin belli bir şeyi göstermesi gerekir. 

Buna karşın “somut bir Syclla olmasa bile Syclla bir tasarımı gösterir” itirazı 

yöneltildiğinde Frege bu kez farklı kimselerde bir ve aynı tasarımın olamayacağına 

dikkat çeker. Frege, ‘Syclla’ gibi bir şey göstermeyen adlara sahte özel ad adını 

Scheineigennamen] verir. Normalde bir özel adın işlevi bir şeyi göstermektir. 

Sözgelimi, ‘William Tell’ sahte özel addır. Kimse ‘William Tell’in bir anlamı olduğunu 

reddetmez buna karşın ‘William Tell’in öznesi olduğu bir cümle ne doğrudur ne de 

yanlıştır. Sonuç olarak, önesürümlü bir tümce sahte özel-ad içeriyorsa doğruluk ya 

da yanlışlıktan söz edilemez.  

 

4.3. Tasarım, Psikolojizm ve Doğruluk Sorunu 

 

Çalışmamızın bu aşamasında Frege’nin nesnel bilginin olanağını ortaya 

koymak üzere öznelliğe yol açtığını düşündüğü felsefi anlayışlara yönelik 

eleştirilerini konu edeceğiz. Bu eleştirilerinin odağında tasarımlara dayanan bilgi 

kuramları ve bununla bağlantılı olarak psikolojizm yer alır. Psikolojizme olan mutlak 

karşıtlığı Frege’nin felsefedeki konumunu belirleyen belki de en önemli tavrıdır. 

Frege’nin bu tavrı felsefi çıkarımlarını doğrudan etkilemiş, bir realist konumuna 

gelmesine yol açmıştır. Dolayısıyla denilebilir ki, a priorilik ve yargıların temelleri 

konusunda Frege’nin görüşleri tasarımlara bakışı ve psikolojizme karşıtlığıyla 

yakından bağlantılıdır. Frege, zihinsel tasarımları nesnel bilginin kurucu 

temellerinden uzak tutarak yerine soyut entiteler olan düşünceleri koymuştur. Bu 

sürecin temel öğeleri tasarım ve psikolojizm karşıtlığıdır. Biz de önce Frege’nin 

‘tasarım’dan ne anladığını, ardından psikolojizme karşı çıkışının gerekçelerini ve 

daha sonra doğruluk anlayışını ortaya koyacağız. Bu açıklamalar bizi düşüncelere 

hazırlayacak. 

 

4.3.1. Tasarım 
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Yukarıda, Frege’nin felsefedeki ana uğraşlarından birinin mantıksal olandan 

psikolojik olanı ayırmak olduğunu belirmiştik. Bu ayrımın sağlanması aynı zamanda 

nesnel olandan öznel olanı ayırmaya karşılık gelir. Frege açısından, bilgideki öznel 

yan belirlenip, nesnel yanla ayrımı kesin biçimde konulursa, felsefedeki ve 

aritmetikteki pek çok sorun ortadan kalkacaktır. Frege’deki psikolojizm karşıtlığının 

temeli olan bu öznel-nesnel ayrımı, onun tasarım anlayışı üzerinden şekillenir. Frege, 

tasarımı şöyle açıklamaktadır:  

 

”Felsefeyle ilgisi olmayan biri bile dış dünyadan ayrı olarak bir iç dünyayı 
zorunlulukla tanır. Bu iç dünya, duyu izlenimlerinin, imgeleminin ürünlerinin, 
duyumlarının, duygularının ve duygu durumlarının, eğilimlerinin, isteklerinin ve 
kararlarının bir dünyasıdır. Kısacası, kararlar [Entschlüß] dışında kalan tüm bunları 
'tasarım' sözcüğünün altında topluyorum”98  

 

Demek ki, Frege açısından bir öznenin iç dünyasının kararlar dışında kalan tüm 

öğeleri tasarımdır. Frege’nin bir başka yerde yaptığı tasarım tanımı ise şöyledir:  

 

“Tasarımdan, imgelem yoluyla çağrılan zihinsel bir resmi [Phantasiebild] anlarız. 
Tasarım, algı gibi halihazırdaki izlenimlerden oluşmaz fakat geçmiş izlenim ve 
edimlerin yeniden etkinleştirilmesinden oluşur.”99  
 

Öyleyse Frege’ye göre tasarımlar, zihinde beliren resimlerdir. Frege, tasarımın 

resim olduğuna şunları söyleyerek dikkat çeker:  

 

“‘Bir şey tasarlıyorum’ deriz ve bununla demek istediğimiz içsel tinsel [seelisch] 
bir işlemdir çünkü ‘tasarım’la içsel bir resmi anlarız. Bu yüzden ‘tasarım’ sözcüğü 

mantık, matematik ve fizikte asla kullanılmamalıdır. ”100 
 

Bu resimlerin kökeninde ise duyu izlenimleri ve duyumlar bulunur. Bir tasarım 

söz konusu olduğunda, tasarımın kaynaklandığı algı nesnesi açısından başka 
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 Frege, KS, ‘Der Gedanke’, [66] s. 351.  
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 Frege, NS, ‘Logik’, s. 142. 
100

 Frege, KS, ‘Das Trägheitsgesetz, [16 ] s. 124. 
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öznelerle ortaklık olabilmesine karşın, algı tek kişiliktir. Bu nedenle algının 

oluşturduğu resim, eş deyişle tasarım, kişiye özgüdür. Dahası, izlenimi olmayan bir 

insandan söz edilemeyeceğinden, zihinsel etkinliklerinde bu resimleri kullanır. 

Dolayısıyla resimler olmaksınız düşünülmez:  

 

 “Öyle görünüyor ki, tasarımlardan yoksun düşünmek biz insanlar için olanaksız 
olsa bile, yine de onların düşünceyle bağıntısı bütünüyle yüzeysel, keyfi ve 
uzlaşımsal olabilir”101  

 

Öyleyse Frege açısından düşünmek duygulara ve resimlerle iç içe geçmiştir. Bu 

temelde Frege en temel karşı çıkışı, bir tasarımın tek bir kişinin zihninde belli bir 

anda ortaya çıkıyor olması, bu tek kişinin psikolojik yasalara göre bu tasarımı çeşitli 

tasarımlarla bir araya getiriyor olması ve herkesin bu tasarımla aynı tarzda 

karşılaşıyor olmasının uyumsuz olduğunu öne sürmesidir. Tasarımlar özneldir, farklı 

kimseler benzer tasarımlara sahip olsa bile bütünüyle aynı tasarımlara sahip 

olamazlar. Tasarımlar temeline dayanan mantıkta öznel ile nesnel arasındaki ayrım 

ortadan kalkar.  

Resnik, Locke’la Frege’nin tasarım anlayışlarını karşılaştırır. 102 Bu karşılaştırma 

bize Frege’nin tasarım karşıtlığını anlamak açısından katkı sunabilir: Her ne kadar 

Frege, psikolojizm konusunda adını anarak Locke’u konu etmemiş olsa da, Locke’un 

tasarım 103  hakkındaki görüşleri Frege’nin tasarım karşıtlığına ilişkin temel 

argümanlarını anlamak açısından yararlı olabilir. Locke, dili tasarımların bildirişimi 

sağlayan bir aracı olarak görür. Dilde bu amaca yönelik olarak tasarımlara gönderme 

yapan sözcükler kullanılır. Sözcükler, kişinin zihnindeki tasarımların yerine kullanılır. 

Belli bir sözcüğün aynı tasarım için çok kez kullanması yoluyla, sözcük ile tasarım 

arasında bir bağlantı kurulur. Böylelikle, farklı kimseler aynı sözcüğü 

seslendirdiklerinde sözcükle bağlantılı tasarım zihne çağrılır. Aynı doğal dili 
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 Frege, Grundlagen der Aritmetik, [§6 ] s. 71. 
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 Bkz.: Michael D. Resnik, Frege and the Philosophy of Mathematics, London, Cornell University 
Press, 1980, s. 28-30.  
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 John Locke’un “İnsanın Anlama Yetisi Üzerine bir Deneme” adlı temel yapıtının 1795 yılında 
yayımlanan Almanca çevrisinde, Locke’un ‘idea’ terimi ‘Vorstellung’ terimiyle karşılanmıştır. 
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kullanıyor olmak bu bildirişim ilişkisine zemin hazırlar. Frege böylesi bir yaklaşıma 

anlamın öznel yanı ile nesnel yanı arasındaki ayrımı ortadan kaldırıyor olmasından 

dolayı karşı çıkacaktır. Frege, Locke’a karşı şu savları öne sürecektir: (i  Aynı tümce 

farklı kimselerde aynı tasarımları uyandırmayabilir. (ii  Dile getirilen bir tümce, kimin 

ağzından çıkmışsa o kimsenin bilinç düzeyine göre çağrışım oluşturabilir. Buna 

karşılık Locke ise, aynı tasarımın farklı çeşitlerinden soyutlama yoluyla genel bir 

tasarım elde edilebileceğini öne sürecektir. Söz gelimi farklı kaktüs tasarımlarından 

genel bir kaktüs kavramına ulaşılabilir. Frege ise, soyutlama düşüncesine karşı 

çıkarak bir kavramın soyutlama yoluyla elde edilemeyeceğini savunur. Dolayısıyla, 

Frege açısından tasarımlar nesnellik için temel olamaz.  

Burada bir sorun karşımıza çıkar: düşünmeye kişiye özgü olduğu belirtilen 

tasarımlar karışmışsa, aynı düşüncenin farklı özneler arasında düşünülmesi nasıl 

mümkündür? Bu, Frege’nin Beggriffsschrift’ten beri üzerinde durduğu bir noktadır. 

Frege’ye göre mantıksal olana karışan tüm öznel yanlar temizlenirse elde kalan 

çekirdeğin nesnelliği hakkında hiçbir kuşku kalmaz. Düşünmede nesnel olanı 

belirleyebilmek için Frege, düşünmeyi, ona ilişen tasarımlardan ve duygulardan 

arındırmaya çalışır. Bu aşamada ise başka bir güçlük karşımıza çıkar. Herkes bir doğal 

dilin içine doğmuştur. Bu yüzden düşünüşüne bazı bulanıklar karışır, çünkü doğal 

dillerde dilbilgisi mantıksal ve psikolojik olanın bir karışımıdır. Frege’ye göre bunun 

kanıtı, her bir doğal dilde dilbilgisinin farklı olmasıdır.104 Tasarımlar doğal dillere 

karışmamış olsaydı tüm dillerdeki dilbilgisi aynı olurdu. Aynı düşünce farklı dillerde 

dile getirebilir olmasına karşın, psikolojik kılıklar nedeniyle düşüncenin örtüsü 

farklıdır. Frege işte bu yüzden, düşünceyi saflıkla ortaya koyan yeni bir notasyon 

geliştirmiştir.  

Yeniden tasarımlara dönelim. Frege’ye göre tasarımların şu özelliklerde olduğu 

görülür: 

(i  Tasarımlar dış dünyadaki şeylerden farklıdır. Dış dünyada şeyler özneden 

bağımsız olarak orada dururken her bir tasarım, tasarımın ait olduğu birine 
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 Bkz.: Frege, NS, ‘Logik’, s. 154. 
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gereksinim duyar. Sözgelimi dış dünyada şu karşıda duran ağaç kendi başına var 

olabilirken, benim ona ilişkin tasarımım ‘bana’ ihtiyaç duyar.105  

(ii  Tasarımlar, 5 duyu yoluyla duyumsanamaz; görülemez, dokunulamaz, 

koklanamaz, tadılamaz, işitilemez. Böylelikle Frege, iç dünyada ortaya çıkan 

tasarımların, bir başkasının deneyimine açık olmadığını belirtir. 

(iii  Tasarımlar, iç dünyada [Innenwelt]; bilinç içeriğinde sahip olunan şeylerdir. 

(iv  Herkesin kendi bilinç içeriği kendisine özgü olduğundan, bir bilinçteki 

tasarımın başka bir bilinçteki tasarımla karşılaştırma olanağı yoktur, dolayısıyla iki 

tasarımın özdeş olduğu söylenemez. Bu nedenle her tasarım ancak tek kişide 

bulunabilir:  

 

“Doğrusu, bazen tasarımlar arasındaki ayrımları hatta farklı insanların duyumları 
arasındaki ayrımları belirlemek mümkündür buna karşı tam bir karşılaştırma ise 
olanaklı değildir çünkü tüm tasarımlar aynı bilinçte bir arada bulunmaz ”106  
 
“Her koşulda biz insanlar için başkalarının tasarımlarını kendi tasarımlarımızla 
karşılaştırmamız olanaksızdır”107  
 

(v  Her tasarımın yalnızca bir sahibi bulunur, aynı tasarımı iki farklı kişinin 

sahip olması olanaklı değildir. Bir tasarımın farklı iki kişide olması tasarımın bu 

kişilerden bağımsız bir varlığını gerektirirdi. Bu ise mümkün değildir: 

 

 “Sanki bir ve aynı tasarımın farklı kimselerde ortaya çıktığından sık sık söz ederiz, 
fakat bu yanlıştır, en azından 'tasarım' sözcüğü psikolojik anlamda kullanıldığında 
yanlıştır: herkes kendi tasarımına sahiptir.”108  
 

 (vi  Her tasarım biriciktir. 
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(vii  Tasarımlar, sabit, değişmez bir yapıda değildir: “(... tasarımların (sözcüğün 

psikolojik anlamında  sabit sınırları yoktur, sürekli değişirler ve Proteus109 gibi farklı formları 

varsayarlar.”110  

(viii  Tasarımlar önünde sonunda duyumlara geri götürüldüğünden, kökeni 

nerede olursa olsun her duyum, bir tasarıma ya da tasarımlara neden olur. Kimi 

zaman bir iç duyum, sözgelimi kaygı yeni tasarımlara neden olurken kimi zaman dış 

duyum, sözgelimi işitilen bir tümce, dinleyicinin tasarımları ve duyguları üzerinde 

etkide bulanabilir.  

Frege açısından, yukarıda sıralanan tüm özellikler tasarımların öznel oluşuna 

işaret eder bu nedenle tasarımlar nesnel bir bilgi için temel olamaz. İşte bu yüzden 

Frege öznel-nesnel ayrımını tutabilmek için, ‘kavram’, ‘nesne’ ve ‘tasarım’ 

terimlerini kendine özgü biçimde yeniden düzenlemiştir. Frege şöyle demektedir: 

“(... 'tasarım' sözcüğünü her zaman psikolojik anlamda kullandım; tasarımları, kavramlardan 

ve nesnelerden ayırdım” 111  Sonraki bölümlerde kavramın ve nesnenin Frege’de 

anlamını detaylı olarak açıklayacağımızı belirterek devam edelim.  

Tasarımın nasıl öznel olabildiğini Frege’den bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki 

kulağımıza ‘at’ sözcüğü çalınsın. Bu ses dizisi bize bir duyu izlenimi olarak ulaşıp 

imgelemin harekete geçmesini sağlar. ‘At’ sözcüğünü duyan ve anlayan biri büyük 

olasılıkla hemen zihninde bir at resmi canlandıracaktır. Ancak bu resim herkesin 

zihninde farklı bir at resmi canlandırır. Bu resim ile ‘at’ sözcüğün anlamı birbiriyle 

karıştırılmamalıdır çünkü ‘at’ sözcüğü atın rengi hakkında ya da yükü, durumu, hangi 

açıdan görüldüğü hakkında hiçbir ipucu vermez. Eğer farklı insanlar ‘at’ sözcüğünü 

duyduklarında zihinlerinde beliren at tasarımını tuale yansıtsalardı hepsi birbirinden 

farklı resimlerle karşılaşırdık. Üstelik aynı kişi bile her zaman aynı sözcüğü aynı 

tasarımla bağlamaz. Öyleyse ‘at’ sözcüğüyle her zaman aynı tasarım birleştirilmez. 

Anlamı dolayısıyla bir sözcük bizde belli bir tasarımın uyarılmasına yol açar fakat 

anlam tek başına tasarımın bütünüyle belirleyemez.112  

                                                                 
109

 Yunan mitolojisinde sürekli kılık değiştiren deniz tanrısı (ÇN . 
110

 Bkz.: Frege, NS, ‘Logik’, s. 146. 
111

 Frege, Aritmetiğin Temelleri, s. 85. 
112

 Frege, NS, ‘Logik’, s. 152. 
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Frege’ye göre, tasarımların bütünüyle öznel oluşu, onların ‘doğru’ olarak 

nitelendirilebilmelerini ortadan kaldırır. ‘Hatta tasarımların doğrulukla bağıntısı 

yoktur’ demek abartılı olmaz. Yukarıdaki örneği sürdürürsek, karşıda duran atı 

gördüğü varsayılan iki kişiden birinin at tasarımın, diğer kişininkinden daha doğru 

olduğunu söylemek olası değildir. Frege’nin bu görüşü şu sonuçları içerir: 

(i) Tasarım kendinde doğru olamaz. Bu durumda, tasarımın doğruluğu karşılık 

geldiği nesneyle bağıntısı bakımından ele alınır. Ancak burada da bir sorun bulunur. 

Tasarım ile nesnesi arasında bir karşılıklılık bağıntısı olduğu düşünülür, ama bu 

bağıntının iki yanı türdeş değildir. Türdeş olmayan şeyler arasında yetkin bir 

karşılıklılık bağıntısı kurulamaz. Dolayısıyla bir tasarım ancak bir başka tasarımla 

karşılaştırılabilir. Fakat yukarıda söylediklerimiz uyarınca burada da tam bir 

karşılaştırmanın olanağı yoktur. 

Tasarım, ancak bir şeye karşılık geldiğine ilişkin bir yönelim bağlamında doğru 

olabilir. Bu noktada Frege şunları söyler :  

 

“Bundan da görülebilir ki, ‘doğru’ yüklemi gerçekten tasarımının kendisine değil, 
tasarımın belirli bir nesneyi gösterdiği düşünceye ilişkindir. Bu düşünce ne bir 
tasarımdır ne de bir biçimde tasarımlardan oluşmuştur. Düşünceler temelde 
tasarımlardan farklıdır. Bir kırmızı gül tasarımı, gülün kırmızı oluşu düşüncesinden 
tümüyle farklıdır. Tasarımlar birleştirilerek ya da bir arada kullanarak tasarımlara 
ulaşılır ve asla doğru olan bir şeye ulaşılmaz ”113. 
 

(ii  Tasarımların doğru olarak nitelendirilemeyişinin bir başka sonucu ise 

tasarımların doğruluğundan ancak tümcelerin doğruluğu aracılığıyla söz edilmesidir.  

(iii  Diğer bir sonuç ise bir tümcenin doğruluğunun, tümcenin kökeninde 

olduğu düşünülen tasarımlar üzerinden denetlenememesidir: 

 

 “Hiçbir zaman bir tasarımın kökeni ile ilgili bir betimlemeyi bir tanım olarak, veya 
bir tümcenin bilincinde olmamızı sağlayan ruhsal ve fiziksel koşullarla ilgili bir 
açıklamayı, o tümcenin ispatı olarak almayalım ve bir tümcenin düşünülmüş 
olmasıyla, onun doğruluğunu birbirine karıştırmayalım! ”114  

                                                                 
113

 Frege, NS, ‘Logik’, s. 143. 
114

 Frege, Aritmetiğin Temelleri, s. 82. 
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Öyleyse, doğruluk ve nesnellik sorunu düşünmeden ayrı ele alınmalıdır. Bu 

varsayımdan yola çıkan Frege, doğruluk ve nesnelliği psikolojik süreçlerle açıklayan 

görüşlere karşı çıkar. Bu nedenle bir sonraki bölümümüzde Frege’nin psikolojizm 

karşıtlığını ele alacağız.  

 

4.3.2. Psikolojizm 

 

Frege döneminde Alman Felsefesinde önemli temalardan biri mantık ile 

psikoloji arasındaki ilişkiye yönelik tartışmalardır. Bu tartışmalar “acaba mantık (ve 

epistemoloji  psikolojinin bir bölümü mü?” sorusu çerçevesinde biçimlenir. 115 

Psikolojisist felsefeciler116, mantığı psikolojinin bir alt dalı olarak ele almışlardır.117
  

Frege ise ilk yapıtlarından başlayarak psikolojik bakış açısına karşı çıkar. 

Sözgelimi, yukarıda belirttiğimiz gibi Aritmetiğin Temelleri’nde felsefede 

                                                                 
115

 Martin Kusch, Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Psychologism" 
http://plato.stanford.edu/entries/psychologism/ çevrimiçi 19.12.2 11. 
116

 Sözgelimi, Benno Erdmann, Edmund Husserl. 
117

 Bu mantıkçıların görüşleri şöyle sıralanabilir:  
“PA1: 1. Psikoloji, düşünceye ilişkin her türlü yasanın bilimi olarak tanımlanır.  
 2. Mantık, tüm düşünce yasalarının bir alt kümesini çalışan bir araştırma alanıdır.  
 Öyleyse, mantık psikolojinin bir parçasıdır. 
PA2: 1. Normatif-kural koyucu disiplinler- ne yapmamız gerektiğini söyleyen disiplinler- 
betimleyici-açıklayıcı bilimlere dayanmak zorundadır. 
 2. Mantık, insan düşünüşüyle ilgili betimleyici-açıklayıcı bir bilimdir.  
 3. mantığın betimleyici-açıklayıcı temelini oluşturmayı karakterize eden tek bir bilim 
bulunur: empirik psikoloji. 
 Öyleyse, mantık psikolojiye dayanır. 
PA3: 1. Mantık, yargılar, kavramlar ve çıkarımlar teorisidir. 
 2. Yargılar, kavramlar ve çıkarımlar insan zihninin entiteleridir.  
 3. İnsan zihninin tüm entiteleri psikolojinin alanına girer.  
 Öyleyse, mantık psikolojinin bir parçasıdır. 
PA4: 1. Mantıksal doğruluğun mihenk taşı apaçıklık duygusudur.  
 2. Apaçıklık duygusu zihinsel bir insan deneyimidir. 
 Öyleyse, mantık zihinsel insan deneyimi hakkındadır – dolayısıyla psikolojinin bir parçasıdır.  
 
PA5: 1. Alternatif mantıklar düşünemeyiz. 
 2. Düşünebilmenin sınırları zihinsel sınırlardır. 
 Öyleyse, mantık insan türünün düşünüşüyle ilgilidir – ve bu düşünüş psikoloji aracılığıyla 
çalışılır.” Martin Kusch, Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Psychologism". 
http://plato.stanford.edu/entries/psychologism/, çevrimiçi 19.12.2011. 
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gerçekleştirmek istediği amaçlardan birinin “psikolojik olanı mantıksal olandan, öznel 

olanı nesnel olandan kesin bir biçimde ayırmak” olduğunu belirtir. Aynı tavır, Frege’nin 

başka yapıtlarında da çok kez karşımıza çıkar. 

 

”Mantıkta, psikolojik bakış açısından yapılan tüm ayrımları reddedilir. Mantığın 
psikolojik derinleştirilmesi, psikolojik yanlışlanmasından başka bir şey değildir.”118 
 
“(...  psikolojinin mantığı bozan istilası”119 

 
“Halâ mantığın ödevinin belirli ruhsal [seelische] işlemleri çalışmak olduğu 
düşünülüyor. Mantık, göksel cisimlerin hareketleriyle ne kadar az ilgiliyse bunun 
gibi psikolojiyle de o kadar ilgilidir. Mantık hiçbir anlamda psikolojinin parçası 

değildir.”120  
 
“Bu iki bilim [matematik ve felsefe] arasındaki işbirliği, her iki taraftan yapılan 
girişimlere karşın, istenildiği ve beklenildiği kadar verimli olmamıştır. Bana göre 
bunun sebebi, psikolojik inceleme yöntemlerinin felsefedeki egemenliğidir; hatta 
bu durum mantık alanına bile sıçramıştır.”121 
 

diyen Frege psikolojizmi açıktan reddeder.122  

                                                                 
118

 Gottlob Frege, “Logik”, Nachgelassene Schriften und Wissenschaftlicher Briefwechsel, Band I, 
Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1969, s. 154. 
119

 Frege, Grundgesetze I, [xxiv]. 
120

 Frege, NS II, Frege an Husserl, [30.10-01.11.1906] s. 101. 
121

 Frege, Aritmetiğin Temelleri, s. 81. 
122

 Mohanty’e göre “Frege’nin anti-psikolojizmi matematiksel ve mantıksal doğrulukların nesnelliğini 
korumak ve her türlü bilgiyi septisizmden uzak tutmak amacına dönüktür.” (J. N. Mohanty, “The 
Concept of ‘Psychologism in Frege and Husserl”, Philosophy, Psychology, and Psychologism, Ed. by 
Dale Jacquette, Dordrecht, Kluwer, 2  3, s. 114.  demektedir. Kenny, Frege’nin psikolojizm karşıtlığı 
için şu saptamayı yapar: “Frege, mantığı psikolojiden kurtardı ve onu felsefenin ön saflarında, 
şimdiye kadar epistemolojinin işgal ettiği yere koydu. Başkalarından daha fazla bu olgudur ki, 
Frege’nin modern felsefenin kurucu babası olarak nitelendirilmesine izin verir.” (Kenny, Frege, s. 
21 .  Ricketts, “Hiç kuşkusuz Frege, insanın bilişsel yetilerine ilişkin empirik çalışmaları sorun etmez, 
fakat psikolojisist mantıkçıların, psikolojik olmayan mantık yasalarını yok saymalarının öznel ile 
nesnel arasında bir karmaşaya yol açtığını düşünür“ (Thomas G. Ricketts, “Objectivity and 
Objecthood: Frege’s Metaphysics of Judgement”, Frege Synthesized, Ed. Leila Haaparanta, 
Dordrecht, Kluwer, 1986, s. 67. . Hans Sluga’ya göre: “Kantçı transendentallığın istenilen ölçüde anti-
psikolojizm, nesnellik ve a priorilik için yetersiz olduğunu göstermek güçlü bir argümana gerek duyar. 
Frege’nin yazdıklarında böyle bir argüman bulunmaz.” Sluga, Gottlob Frege, s. 60.) M. A. Notturno 
Frege’nin anti-psikolojik tavrını dört bakımdan ele alır: “(1  mantıksal anti-psikolojizm ya da mantığın 
a posteriori betimleyici ( ya da doğal  bir bilim değil a priori normativ bir bilim olduğu tezi (2  dilsel 
anti-psikolojizm ya da gönderimlerin ya da anlamların (düşünceleri de dahil , zihinsel ya da uzam-
zamansal entiteler değil, üçüncü-alanda yer alan entiteler olduğu tezi (3  matematiksel anti-
psikolojizm ya da matematiksel nesnelerin zihinsel ya da uzam-zamansal entiteler değil üçüncü-
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Frege’nin psikolojizme karşı oluşunun gerekçelerini şöyle sıralayabiliriz: 

(i  Frege’ye göre düşünme ruhsal bir etkinlik sonucu gerçekleşmez; çünkü, 

düşünme ruhsal bir olup bitme olarak ele alındığında, düşünme yasaları, psikolojik 

yasalar olacaktır. Oysa, “mantık yasaları psikolojik araştırmalar yoluyla 

gerekçelendirilemez.”123. Frege’nin bu savı iki varsayıma dayanır. Birinci varsayıma 

göre, birinin zihninde yer aldığı düşünülen herhangi bir ruhsal ürünün, başka birinin 

zihnindeki ürünle eş olduğu öne sürülemez; çünkü farklı kişilerdeki zihinsel ürünleri 

karşılaştırmamızı sağlayacak bir konumda değiliz. Bunun nedeni tüm zihinsel 

durumları içerecek kapsayıcı tek bir bilinçten yoksun oluşumuzdur. Zihinsel 

ürünlerin benzer özellikler taşıdıklarına inanılsa bile, karşılaştırılma olanağı 

olmadığından eş oldukları ileri sürülemez. 124  Sonuç olarak, psikolojik temelli 

düşünme herkes için farklı olacağından nesnellik sağlanamaz. İkinci varsayıma göre 

ise, “doğru bir önermenin, sözgelimi 2+3=5’in, içeriğinin onu doğru tanıyan herkes 

için bütünüyle aynı olması Frege açısından bu önermenin kimsenin zihninin ürünü 

olmadığı anlamına gelir. Öyleyse, nesnel bir içeriğin kavranması için öznel öğeler 

gerekli olsa bile, onlar nesnel içeriğin parçası değillerdir. Bu nedenlerle, Frege 

düşünce yasalarının insan düşünüşünü betimleyen genel düzenlilikler olarak 

görülmesine karşı çıkar. Dolayısıyla psikolojik yasalara göre belirlenen temeller 

doğrulukla ilişkisizdir. 

(ii  Frege, çağının evrimcilik ve her şeyi tarihsel yorumlama eğilimine 

gönderme yaparak şunları sorar:  

 

                                                                                                                                                                                      
alanda yer alan entiteler olduğu tezi (4  epistemolojik anti-psikolojizm ya da gerekçelendirme 
sorularının keşif sorularından ayrı olduğu ve keşif sorularının bir teorinin doğruluğunun 
değerlendirilmesine uygun olmadığı tezi.” (Mark Amadeus Notturno, “French Epistemology and the 
Fregean Dilemma”, Perspectives on Psychologism, Ed. by Mark Amadeus Notturno, Leiden, E. J. Brill, 
1989, s. 164.  Resnik ise Frege’nin amacını şu sözlerle dile getirir: “Frege’nin psikolojizmi 
reddetmekteki temel yönelimi, matematiksel doğrulukların nesnelliğini güvence altına almaktır.” 
(Karen Green, Dummet: philosophy of Language, Cambridge, Polity Press, 2001, s. 77.) 
123

 Gottlob Frege, “17 Kernsätze zur Logik”, Nachgelassene Schriften und Wissenschaftlicher 
Briefwechsel, Band I, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1969,  s. 190; Frege, PW, s. 175. 
124

 Bkz.: Frege, NS, “Logik”, s. 3; Frege, PW, s. 3. 
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“İnsan da diğer canlılar gibi sürekli evrimleşiyorsa, düşünmenin yasaları değişime 
uğramadan her zaman geçerli kalacak mı? Şimdi geçerli olan bir çıkarım binlerce 
yıl sonra da geçerli olacak mı ve binlerce yıl önce de geçerli miydi?”125  

 

Frege’ye göre psikolojisist felsefeci açısından bu sorularının yanıtı evet 

olmalıdır. Düşünmenin, insanın evrimiyle birlikte değiştiği onaylanırsa, ancak göreli 

doğruluk anlayışından söz etmek mümkün olur. Göreli doğruluk anlayışına göre , bir 

doğruluk genel geçerliğini, insan zihninin evrimsel süreçlerinin beli bir aşamasındaki 

uyumu aracılığıyla kazanır.126 Frege açısından bu temelde ele alınan doğruluk kabul 

edilemezdir; çünkü bu kabul uyarınca belli bir zamanın doğruluğu başka bir zamanın 

doğruluğu ile çelişebilir. Bu temelde psikolojisistlerin nesnel bir doğruluk anlayışları 

bulunmaz. 

(iii  Frege’nin bir başka eleştirisi psikolojisist mantıkçıların, mantıktaki 

yasaların niteliğini yanlış anlayışlarına yöneliktir. Yasa bir anlamıyla bir şeyin ne 

olduğunu söyler, öteki anlamıyla ise ne olması gerektiğini buyruk verir.127 Frege'ye 

göre psikolojisist mantıkçılar, mantık yasalarından söz ederken 'yasa'128 sözcüğünün 

iki anlamını birbirine karıştırırlar. Doğa yasaları türünde bazı yasalar, olayların nasıl 

gerçekleştiğini betimleyerek açıklarken, bazıları ise nasıl olması gerektiğini açıklar. 

Psikolojisistler, mantık yasalarını doğa yasaları gibi ele almaktadırlar. Frege şöyle 

demektedir : ” 'düşünce yasası' deyişi, doğa yasalarının dış dünyadaki olayları yönettiği 

biçimde düşünce yasaların da düşünmeyi yönettiği varsayımına bizi sürükler.” 129 

Psikolojisist mantıkçılar mantık yasalarının nasıl düşüneceğimizi betimlediğini öne 

sürerken, şöylesi bir zorluğun içine düşerler: Farklı düşünüşlere farklı mantık 

yasalarının karşılık gelmesi gerekir. Mantık yasaları nasıl düşündüğümüzü açıklasaydı, 

düşünüşümüz değiştikçe, bu yasaların da değişmesi gerekirdi.  

                                                                 
125

 Frege, PW, ‘Logic’, s. 4. 
126

 Bkz.: Frege, Grundgeseztze I, giriş bölümü. 
127

 Bkz.: Frege, Grundgeseztze I, [xv] 
128

 Frege’ye göre bir yasa, zamandan ve mekandan bağımsız olarak ilgili tüm koşulları içermek 
zorundadır. Bu nedenle doğa yasaları, psikolojik yasalar, matematiksel ya da mantıksal yasalar 
değişmezdir. Bir yasanın, belli bir durumda geçersizliği ortaya çıkarsa, bu durumda bir koşulun 
gözden kaçırıldığı varsayılır. Bkz.: Frege, NS, “Logik”, s. 4; Frege, PW, s. 4. 
129

 Frege, Grundgeseztze I, [xv]. 
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(iv  Düşünme yasalarından mantık yasalarına geçilirse, düşünmeyi etkileyen 

koşulların mantık yasalarını da etkilemesi beklenir. Sözgelimi beyindeki fosfor oranı 

ya da fizyolojik başka bir şey değiştiğinde, bununla paralel olarak doğrulukların da 

değişmesi gerekirdi. Bu durumda bazı şeyler kimileri için doğru kimileri için yanlış 

olurdu. Bu ise mantık yasalarının doğasına aykırıdır. 

(v  Frege’nin psikolojizme karşı çıkışının bir başka gerekçesi, psikolojizmin 

doğal bir sonucu olarak gördüğü öznelliğin, idealizm ve solipsizme neden olacağına 

ilişkin görüşüdür. 130  Frege, epistemolojik sorunları semantik tartışmalara 

dönüştürerek psikolojizmden kaçınır. Kavram ve nesne anlayışının, epistemolojik bir 

yaklaşımdan değil, dil üzerinde temellendirilmesi de bu anlayışının sonucudur. 

(vi  Frege’ye göre mantığın, düşünmenin psikolojik süreçleriyle ilgili olmasının 

yol açtığı sorunlardan bir başkası yanlış düşünme sorunudur. Hatalı sanılar ve boş 

inançlar da doğru bilgi kadar psikolojik düşünme yasalarıyla ilgilidir. Bu durumda 

düşünme yasaları doğruluğun olduğu kadar yanlışlığın da yasalarıdır. Dolayısıyla 

psikolojik yasalardan türetilen doğru, yanlış ile arasına ayrım koyamaz.  

(vii) Psikolojik yaklaşım, belirleyici-nitelikler ve özellikler arasında yapılan 

ayrımı ortadan kaldırır. Çünkü psikolojisist felsefeciler kavramı ve nesneyi aynı 

kökten türeterek insan zihnindeki öğelere geri götürürler. Frege’ye göre “psikolojisist 

mantıkçılar nesnel ama fiili-gerçek olmayanın olanağını tanımadıklarından ötürü kavramları 

tasarımlar olarak alırlar.” 131  Böylelikle birinci-düzey ve ikinci-düzey kavramlar 

arasındaki ayrımlar da ortadan kalkar; çünkü bunların hepsi tasarım olarak ele alınır.  

(viii) Bunun yanı sıra psikolojisist mantıkçılar şeylerin kendileri yerine onların 

insan zihnindeki karşılıklarına ilişkin çıkarımlarda bulunurlar. Bu tutum nesnel 

ayrımların ortadan kalkmasına yol çar.  

 (ix) Frege, doğruluğun doğru saymaya [Fürwahrgehaltenwerden] 

indirgenmesine şiddetle karşı çıkar. Frege’ye göre psikolojik mantıkçılar bir 

tümcenin doğru sayılması ile doğruluğun gerekçelendirilmesinin nihai temelleri 

arasında ayrım yapmamışlardır. Yani onlar açısından, bir yargının doğruluğu, onu 

                                                                 
130

 Frege, Grundgeseztze I, [xiv]. 
131

 Frege, Grundgeseztze I, [xiix]. 
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doğru sayacak özneyle ilişkilendirilir. Doğruluğun bilen özneyle ilişkilendirilmesi, 

öznenin deneyimi olmaksızın doğrulukların konu edilemeyeceği düşüncesini içerir. 

Bu ise mantığı her zaman kişilere bağımlı kılar. Frege şöyle demektedir:  

 

“sonunda doğruluk, tekillerin doğru saymasına indirgenir. Tüm söylemek zorunda 
olduğum, doğru-olmanın [Wahresein], doğru sayılmadan farklı olduğudur ve 

hiçbir durumda doğru-sayılmaya indirgenemez.”132 
 

Bu bağlamda Frege açısında psikolojisist mantıkçıların doğruluk anlayışı 

hatalıdır. Mantık, şeylerin doğru oluşlarıyla ilgilidir, doğru sayılmalarıyla ilgili değildir. 

Bu nedenle Frege,  

 

“Mantık yasalarından doğru saymanın psikolojik yasalarını değil, doğru oluşun 

yasalarını anlıyorum.”133  
 
“Doğru-olmak [Wahrsein], onu tanıyandan bağımsız ise, doğru-olmanın yasaları 

da psikolojik yasalar değildir.” 134 demektedir.  
 

Dolayısıyla Frege, doğruluğun zeminini düşünmede görmez. Frege’ye göre 

düşünmenin, deneyimden kaynaklanıyor olmasından dolayı, felsefede tüm bilginin 

empirik oluşuna yönelik bir eğilim bulunur. Matematiksel bir yasanın kimin 

tarafından, nerede, nasıl keşfedildiğinin onun gerekçelendirilmesinde rol 

oynamaması gibi, doğruluğun psikolojik koşulları da onun temellerinde yer almaz. 

Doğruluk Frege açısından nesnel bir şeydir. Şimdi Frege’nin doğruluk anlayışını konu 

edelim. 

 

4.3.3. Doğruluk Sorunu  

 

                                                                 
132

 Frege, Grundgeseztze I, [xvi]. 
133

 Frege, Grundgeseztze I, [xvi].  
134

 Frege, Grundgeseztze I, [xvi]. 
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Yukarıda dikkat çektiğimiz üzere Frege, psikolojisist mantıkçıların tersine 

doğruluğu nesnel bir zeminde ele alır. Frege’nin temel varsayımı, doğruluğun yargı 

verme edimlerinden bağımsız oluşudur. Bu konuda Frege şöyle demektedir: “Benim 

için doğruluk nesnel ve yargı verenden bağımsız bir şeydir, psikolojik mantıkçılar için 

değildir.”135 Böylelikle Frege, doğruluğu insanın yapıp etmelerinden bağımsız bir 

alana taşır. Mantık işte bu alanı kendisine araştırma konusu yapar. Bu yüzden 

Frege’nin mantık anlayışının merkezi kavramı doğruluktur. Frege şöyle 

söylemektedir: “Benim mantık anlayışımın özgün yanı, ‘doğru’ sözcüğünün içeriğine en 

yüksek yeri vermekle başlıyor oluşum.”136 Dolayısıyla mantık, doğrulukların özelliklerini 

araştırmaya yönelik bir araştırmadır. Bu kaygısından ötürü Frege sıklıkla mantıkta 

doğrunun yerine getirdiği işlevi etikte iyinin ve estetikteki güzelin gördüğü işleve 

benzetir.137 

Öte yandan, doğrulukları keşfetmenin bütün bilimlerin görevi olduğuna dikkat 

çeken Frege; mantığın138 diğer tüm bilimlerden farklı olarak doğruluk yasalarını 

belirlediğini söyler. Bir başka söyleyişle, bilimlerde doğruluklara ulaşmak için nasıl 

düşünülmesi gerektiğini saptamak mantığın ödevidir. Ancak, bu ödev her bir 

disipline göre ayrı ayrı gerçekleştirilmez. Mantık aracılığıyla, tüm düşünmeleri 

içerecek en yüksek genelliği nelerin sağladığı araştırılır. Öyleyse mantık, en genel 

doğruluk yasalarının bilimidir.139 

Frege’ye göre hiçbir bilim, mantığın konu ettiği tarzda doğrulukları ele almaz. 

Bilimler ‘doğruluklar’ alanını genişletmeye çalışır. Mantık ise doğruluğun özelliklerini 

araştırır. Bu nedenle, mantığın yasaları, ‘doğru’ sözcüğünün içeriğini açmaktan 

başka bir şey değildir.  

Frege açısından mantık yasaları doğa yasalarını andırır. Nasıl doğada olup 

bitenler doğa yasaları ile uyumlu ise, çıkarım yapma, yargıda bulunma, düşünme, 
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 Frege, Grundgeseztze I, [xviii]. 
136

 Frege, NS, s. 273; Frege, PW, s. 253. 
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 Frege, KS, ‘Logik’, s. 139.  
138

 “Mantığın yasaları kendilerinde doğruluklardır.” (Frege, BS, s. 6.) 
139

 Frege, mantığın ödevi düşünmenin yasalarını araştırmak olduğunu belirtmekle birlikte bu 
yasaların, doğa yasalarıyla aynı düzlemde olmadığını söyler. Mantık yasaları, düşünmenin doğa 
yasalarıyla uyumlu gerçekleşmesini sağlar.  
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öne sürme de doğruluk yasalarıyla uyumludur. Fakat bu uyumlulukta mantıksal 

öncelik, bir mantık yasasının doğru tanınmasıdır, bu ise düşünmenin donucu 

gerçekleşmez. Frege şöyle der:  

 

“Kim bir kez bir doğru-olmanın bir yasasını tanırsa, o böylece aynı zamanda nasıl 
yargı verilmesi gerektiğini; nerede, ne zaman, kimin yargı verebileceği konusunda 

buyruk veren bir yasa tanır”140 
 

Ancak Frege, bu noktada karıştırılmaması gereken bir durum olarak şuna 

dikkat çeker:  

 

“Mantık ile psikoloji arasındaki sınırın silikleşmesini önlemek ve herhangi bir 
yanlış anlaşılmadan kaçınmak için mantığa, düşünmenin ya da şeyleri doğru 
saymanın yasalarını değil, doğruluğun yasalarını keşfetme ödevini 

yüklüyorum.“141  
 

Frege’ye göre, düşünmenin özellikleri zihinsel bir olup bitme olarak ele 

alındığında, düşünme yasası, psikolojik bir yasa olacaktır. Bunun sonucu olarak 

mantık, düşünmenin psikolojik süreçleriyle ilgilenir duruma gelir. Bu ise Frege 

açısından mantığın ödevini yanlış anlamaktır. Bu ödevi anlamayan mantıkçılar dile, 

gramere ve psikolojiye çok fazla bulaşmış durumdalardır. 

Görüldüğü gibi Frege’nin mantık anlayışı, ‘doğruluk’ kavramıyla yakından 

ilgilidir. Dolayısıyla onun mantığa ilişkin temel kabullerini anlamak için doğruluk 

görüşünü konu etmek yerinde olacaktır. Frege, ‘doğruluk’a yönelik şu saptamaları 

yapmıştır: 

 (i  Doğruluk, cisimsel bir şeye uygulanamaz.  

(ii  Doğada rastlantısal olarak meydana gelen bir şeye “doğrudur” denilemez.  

                                                                 
140

 Frege, Grundgeseztze I, [xvii] 
141

 Frege, KS, ‘Der Gedanke’, [59] s. 343.  
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(iii  Doğruluk, bir tümceyi meydana getiren ses dizisine değil bu dizinin 

anlamına yüklenir çünkü herhangi bir tümcenin doğruluğu bir başka dile uygun 

çevrildiğinde korunur. 

(iv  Doğru, yalnızca, olguları ilettiğimiz öne sürümlü tümceler, doğa yasaları ve 

matematiğin yasalarıyla ilgilidir.142 

(v  Frege doğrululuğun nesnel olduğuna inanır. Ona göre doğruluk, doğru 

oluşu tanıyan [anerkennen] kişiden bağımsızdır. Bu nedenle, psikolijzme karşıdır ve 

doğruluğun zihinde gerçekleşen içsel işlemlerin bir sonucu olduğu görüşüne şiddetle 

karşı çıkar . 

(vi  Doğrululuğun nesnel oluşu, her bir doğruluğu zamandan bağımsız kılar 

veya zamana bağlı olmayan bir konuma getirir. “Doğru olmanın kendisi uzamsız ve 

zamansızdır.”143 

Dikkat edileceği üzere, yukarıda doğruluğa ilişkin yaptığımız açıklamalar, 

doğruluğunun neliğini ortaya koymak yerine, sınırlarını belirlemekle ilgilidir. Bu 

tavrımızın gerekçesi Frege’dir. Çünkü Frege, ‘doğru’nun kendisini açıklanamaz 

bulmuştur. Aşağıda değişik metinlerinden yaptığımız alıntılar bunu açıkça ortaya 

koymaktadır. Sözgelimi mantık üzerine yazdığı bir metinde: “Doğru her ne ise 

tanımlamazdır”144 demektedir. Bir başka metinde ise: “ ‘Doğru’ ile neyin anlaşılacağını 

açık kılmak için bir tanım vermek boş bir uğraştır.”145 demektedir.  

Frege’ye göre doğruluğun ne olduğunu açıklamak mümkün olmasa bile 

doğruluğa nasıl ulaşılacağı bilinebilir.  

Önceki bölümlerde belirttiğimiz gibi Frege’de doğruluk şu aşamalarla ilişkilidir: 

(i  bir şeyi doğru olarak tanımak, yargılamaktır. 

(ii  yargılamayı ifade etmek ise öne sürmektir.  

Frege açısından doğru olanın doğruluğu, tanınmasından bağımsızdır; çünkü 

kimse bilmese bile doğruluk, doğruluğundan bir şey kaybetmez. Yargının üzerine 

kurulduğu temeller, doğru tanımayı kimi zaman gerekçelendirebilir kimi zaman 
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gerekçelendiremez. Ancak, gerekçelendirme temeli yeterli olsun olmasın yargı 

verilirken, amaç doğru tanımadır. 146 Bu durumda akla, “nasıl yanlış yargı verilir?” 

sorusu gelebilir. Yanlış bir yargıda, yargının temelleri, yargıyı doğru olarak 

gerekçelendirmeyi sağlamıyor demektir. Bir yargı belirli bir nedene dayansa bile, bu 

neden yargıyı gerekçelendirmeye yetmeyebilir.  

Bazı doğruluklar, daha önce tanınmış doğruluklar aracılığıyla gerekçelendirilir. 

Bazı doğruluklar ise kendileri başka doğrulukları gerekçelendirebilir; fakat bu durum 

onların gerekçelendirilebileceği anlamına gelmez. Frege’ye göre mantık yasalarının 

kökeni: 

 

“Neden ve ne hakla bir mantık yasasını doğru diye tanıyoruz sorusunu ancak 
mantık onu başka bir mantık yasasına indirgeyerek yanıtlayabilir. Bunun olanaksız 

olduğu yerde, mantık hiçbir yanıt veremez.”147 
 

Mantık yasalarının kendileri gerekçelendirilemez olsa da mantık bilinen 

doğruluklar arasındaki çıkarımlarla ilgilenir. Çıkarım, bilinen doğruluklar aracılığıyla 

gerekçelendirme yaparak yargı vermektir. Bu tür gerekçelendirmenin kurallarını 

belirleyen yasalar bulunur. Geçerli çıkarım yasalarını araştırmak da mantığın 

görevidir.  

 

Mantığın ödevi, çıkarım yasalarını oluşturmak için gerekli olan her şeyi dışta 

tutmaktır. Frege şöyle der :“Özel olarak mantıkta, çıkarımla ilgisi olmayan ve saf 

psikolojik bakış açısından yapılan tüm ayrımları reddediyoruz”148 Nasıl saf mekanikte 

cisimler kimyasal özelliklerine göre ayrılmayıp, sadece kütleleri göz önünde 

tutulursa ve her cisim için eylemsizlik yasası yerine özel bir yasa kurulmuyorsa, 

bunun gibi mantıkta da psikolojik tutumla ilgili her şey dışta tutulmalıdır. “Mantığın 

psikoloji yoluyla derinleştirilmesi, mantığın psikoloji eliyle tahrif edilmesinden başka bir şey 

                                                                 
146

 2 ve 3’ün toplamının 5 ettiği öne sürüldüğünde, “2 ve 3’ün toplamının 5 olduğu doğrudur” öne 
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değildir.”149 Çıkarım yapmamızı sağlayan yasalar ile geçerli çıkarımın yasaları bir 

tutulamaz. Öyle olmuş olsaydı asla yanlış çıkarım yapamazdık. Doğal düşünme 

içerisinde psikolojik etkiler kaçınılmazdır; ancak ne zaman ki mantıksal bir 

gerekçelendirme gerekir o zaman her türlü psikolojik öğe ayıklanmalıdır.  

Frege, belli bir dil içinde düşünmeye alışkın oluşumuza dikkat çekerek, 

gramerin dille ilişkisini, mantığın düşünceyle ilişkisine benzetir.150 Gramer, mantığın 

ve psikolojik olanın bir karışımıdır. Böyle olmasaydı her dilde gramerinin aynı olması 

gerekirdi. Aynı düşünce farklı dillerde ifade edilebildiğine göre mantıksal çekirdeğin 

korunmuş olması gerekir. Farklı dili konuşan insanların ortak bir entellektüel yaşam 

paylaşmaları bu durumu kanıtlar. Bu mantıksal çekirdeğe psikolojik unsurlar 

karışmış olsaydı söz konusu ortaklık gerçekleşmezdi. Çeşitli yabancı dilleri öğrenen 

biri, aynı düşüncenin farklı sözcüklerle dile getirebildiğini görür. Burada çekirdekteki 

psikolojik unsurlar temizlenmiştir. Ancak bu temizlik yeterli gelmez. Elde kalan 

kompleks yapıların, basit olanlara ulaşılana kadar analiz edilmeleri gerekir.  

Frege doğruluğun neliğine yönelik geleneksel açıklamaları da yetersiz sayar. 

Bilindiği gibi doğruluğu açıklayan geleneksel kuramlardan biri uygunluk kuramıdır. 

Buna göre bir tasarım ile nesnesi arasında uygunluk bulunursa, burada bir 

doğruluktan ya da doğru bir tasarımdan söz edilebilir. Frege, bu yaklaşımı çeşitli 

bakımlardan eleştirir: 

(i  “Gerçeklikle bağdaşır ise bir tasarım doğrudur” denildiğinde, bu tanıma 

başvurabilmek için herhangi bir tasarımın gerçeklikle bağdaşıp bağdaşmadığına 

karar vermek gerekir. Bundan dolayı tam da tanımlanan şeyin olduğunu varsaymak 

durumunda kalınır. Bu ise bir tanım değildir. Dolayısıyla gerçekliğe bağdaşma 

doğruluk için bir açıklama sayılamaz. 

(ii  Bir tasarım, kendisi açısından doğru olarak adlandırılamaz, ancak karşılık 

geleceği bir şey bağlamında doğru olabilir. Sözgelimi bir tasarımın şeyle uygunluk 

taşıdığında/karşılık geldiğinde doğruluğundan söz edebilir. Fakat Frege’ye göre 

burada bir sorun bulunur; çünkü karşılık gelme bir bağıntı üzerinde belirlenmiş 
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olmasına karşın doğru bir bağıntı-sözcüğü değildir ve bir şeyin karşılık gelmek 

zorunda olduğu herhangi bir şeye gönderim içermez. 151  

(iii  Öte yandan uygunluk, ancak karşılık gelen şeyler birbiriyle homojense 

mümkün olabilir. Bu durumda bir tasarım ancak başka bir tasarıma karşılık gelebilir. 

Dolayısıyla bir tasarımla bir şey eşleştirilemez.152  

(iv  Doğrunun tanımlamaz oluşunun başka bir nedeni Frege’ye göre şudur. 

Tam bir tanımdan söz edilecekse, bu tanımda belirleyici-nitelikler serimlenmelidir. 

Söz konusu belirleyici-nitelikler ise doğru olmalıdır. Ancak, bu istek bir döngüsellik 

içerir çünkü (iii den ötürü, belirleyici-niteliğinin doğruluğundan söz edemeyiz. 

Frege, sıraladığı gerekçelerden yola çıkarak doğrunun sui generis bir yapıda 

olduğunu ileri sürer. Sonuç olarak Frege şöyle demektedir: “Açıkçası doğruluk öylesine 

basit ve primitif bir şeydir ki, daha basit bir şeye indirgemek olanaklı değildir.”153  

Frege’nin doğruluğa ilişkin dikkat çektiği bir başka özellik ise, doğruluğun her 

zaman bir tümceyle bağıntılı oluşudur çünkü tek başına bir şeyin doğruluğundan söz 

etmek mümkün değildir. Dolayısıyla resimlerin ve tasarımların doğruluğu tümcelerin 

doğruluklarına indirgenir. Frege sorar: “Tümce denilen şey nedir?”154. Yanıtı ise şudur: 

“Bir dizi ses, anlam taşıyorsa tümcedir (bu demek değildir ki her anlam taşıyan ses dizisi tümce 

olsun”.155 Bir tümceye doğru dendiğinde aslında tümcenin anlamının doğru olduğu 

dile getirilmek istenir. 

Bu bağlamda doğruluk sorunu tümcenin anlamı ne olduğu sorusunda 

odaklanır. Frege, bu bağlamda ‘düşünce’ [Gedanke] terimini kullanır. Şimdi 

düşüncenin ne olduğu araştıralım.  

 

4.4. Düşünceler 
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Gördüğümüz gibi Frege, tasarımları öznellikle ilişkilendirerek bir kenara 

bırakmıştır çünkü tasarımlar içsel bir işlemin sonucu ya da insanların zihinsel 

etkinliğinin [geistigen Tätigkeit des Menschen] ürünüdür. Tasarımlar kişiye özeldir; 

dolayısıyla bilmenin nesnel olması gereken temelinde yer alamazlar. Oysa Frege, 

Begriffsschrift’ten beri nesnellik peşindedir. Aradığı nesnelliği ilişkin şu açıklamayı 

yapar:  

 

“Eğer, öznel olandan büsbütün kurtulmak istiyorsak, bilgiyi bilineni oluşturan 
değil, zaten olanı yakalayan bir etkinlik olarak düşünmeliyiz.”156 
 

Dolayısıyla Frege açısından nesnellik özneden bağımsız olan bir şeydir. Bir 

başka deyişle nesnellik, “onu yakalayabilmeye elverişli tüm akıllı varlıklar [Vernunftwesen] 

için tam olarak aynı olan şeydir” 157. Nesnellik, Anlam ve Gönderim'de “çok sayıda 

kimsenin ortak malı [Eigentum] olmaya elverişli”158 olarak belirtilir. Dolayısıyla Frege için 

nesnelliğin belirgin özelliği tüm özneler için aynı olma durumudur. Peki, söz konusu 

nesnellik hangi temelde yer alır? Yukarıda ortaya koyduklarımızdan bu temelin özne 

olamayacağı açıktır. Nesnellik, tüm özneler için aynı olmaya karşılık gelse de 

temelini öznede bulamaz. Frege’ye göre nesnel olanın oluşturulmasında öznenin 

payı bulunmaz. Eylemsizlik Yasası’nda nesnel olana ilişkin şunları söyler: “(...  ne biz 

onu oluştururuz, ne de o kendisini bizde oluşturur. Onu ancak yakalamaya [erfassen] 

çalışırız”.159 Nesnellik, özneden bağımsız olsa bile yine de öznenin nesnellikle ilgi 

kurabilmesi gerekir. Frege, öznenin bu ilgiyi ‘yakalama’ üzerinde sağladığını düşünür. 

Buna göre nesnel olanlar öznelerce yakalanır. Özne, nesnelliği aklı yoluyla yakalar. 

Bu yüzden Frege, Aritmetiğin Temelleri'nde “nesnellik, doğaldır ki, ruhumuzun 

etkilenimi olarak tümüyle öznel olan duyu izlenimlerine dayandırılamaz, görebildiğim 

kadarıyla yalnızca akla [Vernunft] dayandırılır”160 demektedir. Öyleyse Frege açısından 

nesnelliğin, bir yanıyla tüm öznelerin erişebilirliğine açık olmaya, diğer yanıyla 
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özneden bağımsız olmaya gönderme yaptığını ileri sürmek olasıdır. Frege, bilgideki 

nesnelliğin karşılığını düşünceler [Gedanken] olarak belirler. Şimdi düşüncenin ne 

olduğu araştıralım. 

Frege düşünceyi şöyle açıklar: “Düşünceden, düşünmenin öznel etkinliğini değil, 

fakat çok sayıda kimsenin ortak malı olabilmeye elverişli nesnel içeriği anlıyorum“161 

Frege’nin düşüncelerle ilişkilendirdiği ‘nesnel içerik’ fikri, ilkin Begriffsschrift’te 

(1879  karşımıza çıkar. Yukarıda belirttiğimiz üzere, Begriffsschrift çıkarımlarda 

kavramsal içeriği [Begrifflichsinhalt] dile getirmeye sağlar. Birbirinden farklı iki 

tümcenin kavramsal içerikleri aynı ise bu tümceler arasında gerçekte bir farklılık 

bulunmaz ve birbirleri yerine kullanılabilirler.162 Begriffsschrift’te, bir tümcedeki 

kavramsal içerik aynı zamanda hakkında yargı verilebilir içeriğe163 [beurteilbarer 

Inhalt] karşılık gelir. Frege, hakkında yargı verilebilir içerik fikrini daha sonra 

Aritmetiğin Temelleri'nde de (1884  kullanır. 1892 yılında Anlam ve Gönderim 

makalesini kaleme aldıktan sonra Frege hakkında yargı verilebilir içerik fikrinde özü 

korumakla birlikte bazı değişikliklere gider. Kendisi bu değişikliği Kavram ve Nesne 

makalesinde şöyle anlatır: 

 

“Aritmetiğin Temelleri’ni yazdığım zaman, henüz anlam ve gönderim arasında bir 
ayrım yapmamıştım, bundan dolayı, şimdi iki ayrı sözcükle belirttiğim ‘düşünce’ 
ve ‘doğruluk-değeri’ni ‘hakkında yargı verilebilir içerik’ ifadesinde 
birleştiriyordum.”164 
  

Frege, hakkında yargı verilebilir içerikle ilgili bu görüşünü sonraları korur ve 

Aritmetiğin Temel Yasaları’nda (1893  şunları söyler: 

 

“İçeriğe, hakkında yargı verilebilir içerik dedim. Şimdi bunu düşünce ve doğruluk-
değeri olarak bölüyorum. Bu, bir göstergenin anlamı ve gönderimi arasındaki 
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 Frege, KS, ‘Über Sinn und Bedeutung’[32 dn], s. 148. 
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 Bkz.: Frege, BS, [§3] s. 3. 
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 Bazı yorumcular, sözgelimi Peter Geach ve Max Black, Tranlations from Philosophical Writings’de 
hakkında yargı verilebilir içeriği, mümkün yargı içeriği olarak kullanmayı seçmişlerdir.  
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 Frege, KS, ‘Begriff und Gegenstand’, s. 172. 
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ayrımın sonucudur. Bu durumda bir tümcenin anlamı düşünce, gönderimi ise 

doğruluk-değeridir”165  
 

Öyleyse, Frege sonraki dönemlerinde tümcelerin anlamı [Sinn] olarak 

düşünceyi [Gedanke] görür.  

Frege’nin yukarıdaki açıklamada düşünceye ilişkin dikkat çektiği bir başka 

nokta düşüncenin, düşünmeden farklı oluşudur. Frege, düşüncelerin düşünme 

sonucu oluşturulduğu görüşünde değildir. Yani düşünmek, düşünceler üretmez166 . 

Bu yüzden Frege, “düşünmeyi, düşünce üreten bir işlem olarak nitelendiremeyiz.”167 

demektedir. Frege’nin bu konuya ilişkin gerekçelendirmeleri şöyledir:  

(i  Düşünmeyi düşünce üreten bir işlem olarak görmek, düşüncenin varoluşunu 

düşünen kişiye bağımlı kılar. Böyle olunca düşüncelerin öznel olan tasarımlardan 

farkı kalmaz. Oysa, düşünceler onları yakalayan özneden bağımsızdır: 

 

“Tıpkı bunun gibi [kalemin yakalanışından bağımsız var olması gibi] zihinsel 
[geistig] olarak yakaladığımız [erfassen] yakalama etkinliğinden, tasarımlardan ve 
bu yakalamaya ait ve ona eşlik eden tasarım değişikliklerinden bağımsızdır; ne bu 
değişikliklerin bir toplamı ne de ruhsal [seelischen] yaşamın bir parçası olarak 
oluşturulur.”168 
 

(ii) Düşünceler, düşünme sonucu var olsalardı, düşünülmediklerinde yok 

olacaklar yeniden düşünüldüklerinde ortaya çıkacaklar sonra yeniden yok 

olacaklardır. Frege’ye göre düşünceleri açıklamaya yönelik böylesi bir yaklaşım 

saçmadır. 169Ona göre nasıl bir ağaca bakarak ağacın kendisi yaratılmazsa aynı 

şekilde düşünce, düşünülerek üretilmez. Bu nedenle Frege, düşüncelerden söz 

ederken yakalamak, düşünmek, tutmak, anlamak gibi metaforlar kullanır. Yakalanan 
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 Frege, The Frege Reader, ‘Grundgesetze der Artihmetik’ I, X16., s. 198.  
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 Bkz.: Frege, NS, ‘Logik’, s. 148. 
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 Frege, NS, ‘Logik’, s. 148. 
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 Frege, Grundgesetze I, [xxiv].  
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 Bkz.: Frege, NS, ‘Logik’, s. 148. 
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ya da tutulan bir şey zaten oradadır, yapılan yalnızca ona sahip olmaktır, dolayısıyla 

düşünceleri düşünerek üretmek zorunluluğu bulunmaz.170  

Frege’ye göre, düşüncelerin yakalanmasına karşılık gelen özel bir zihinsel yeti 

olması gerekir. Bu yeti düşünme yetisidir [Denkkraft]171. Düşünme yetisi, düşünceleri 

üretmez; fakat yakalar. Yukarıda nesnelliğin Frege açısından akla dayandığını 

belirtmiştik. Bu ‘dayanma’nın anlamı, nesnelliğin akıl yoluyla, başka bir deyişle 

düşünme yetisi yoluyla yakalanmasıdır. Frege açısından önemli olan düşüncelerin 

yakalanabiliyor olmasıdır; yoksa onların nasıl yakalandığı değildir. Bu konuda şöyle 

demektedir: “Bizim için düşüncelerin yakalanabilmesi ve doğru olarak tanınması yeterli; 

bunun nasıl gerçekleştiği kendi başına bir sorudur”172 Dolayısıyla Frege, bu konuda çok 

büyük bir boşluk bırakarak: nasıl olup da düşüncelerin yakalandığını belirtmeksizin 

konuyu metaforlara sığınarak açıklamayı seçmektedir.  

Frege bir tanım olarak önermediğini belirterek düşünceye ilişkin şu 

açıklamaları yapar:  

 

“ ‘Düşünce’ doğruluk173 sorununu ortaya çıkartan şeydir. (...  Öyleyse diyebilirim 
ki: düşünceler tümcelerin anlamlarıdır. Bunu derken her tümcenin anlamının bir 

düşünce olduğunu söylemiyorum.”174  
 

Yukarıdaki alıntıda, anlam-düşünce bağıntısına ilişkin şimdiye kadar 

değindiklerimizden farklı olarak Frege, anlamın olduğu her tümcede düşüncenin 
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 Bkz.: Frege, NS, ‘Logik’, s. 149. 
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 Bkz.: Frege, KS, ‘Der Gedanke’, s. 359. 
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 Frege, NS, ‘Logik’, s. 151. 
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 Frege’ye göre düşünce yalnızca doğrulukla ilgili değildir. Bu savımızı Frege’nin şu görüşlerine 
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 Frege, KS, ‘Der Gedanke’, s. 344-345. 



 189 

bulunmadığını belirtir. Frege’nin bu görüşünü açımlayabilmek için önce onun tümce 

anlayışını ele alalım.  

Frege açısından tümce, düşüncenin açığa çıktığı araçtır. 

 

“'Tümce' sözcüğünü, ister seslerden ister yazılı göstergelerden oluşsun, normalde 
kompleks olan bir göstergeye gönderimde bulunmak için kullandım. Elbette bu 
gösterge bir anlama sahip olmak zorunda. Burada, yalnızca bir şey bildirdiğimiz ya 
da öne sürdüğümüz tümceleri göz önünde tutuyorum. Tümceleri bir başka dile 
çevirebiliriz. Çevrilen dildeki tümce, özgün dildekinden farklıdır çünkü bileşenleri 
(ses öğeleri  farklıdır ve değişik biçimde bir araya getirilirler; fakat çeviri doğruysa, 
aynı anlamı dile getireceklerdir ve hiç kuşkusuz bizi ilgilendirenden gerçekte 
anlamdır. Tümce, bizim için içinde yakaladığımız anlamdan dolayı değerlidir, bu 
anlam çeviride de aynı biçimde tanınabilir. Bu anlama düşünce adını 

veriyorum“175  
 

Bu yüzden Frege, “bir düşüncenin dildeki ifadesi tümcedir”176 demektedir. Burada 

dikkat edilmesi gereken nokta, bir düşüncenin dile getirilişi olan tümcenin her 

zaman düşüncenin kendisinden farklı olmasıdır. Düşünce, tümce kılığına 

[Einkleidung] bürünmüş olarak ortaya çıkar. Frege, düşüncenin dildeki kılığına şöyle 

dikkati çeker:  

 

“Bir tümcenin belirli bir düşünceyle bağlantısı zorunlu değildir; fakat bilincinde 
olduğumuz bir düşünce mutlaka herhangi bir tümceyle bağlantılı olmak 

zorundadır. Bu, düşüncenin doğasından değil, bizim doğamızdan kaynaklanır”.177  
 

Aynı düşünce, farklı tümcelerde açığa çıkabilir. Tümce olarak dile getirilmeden, 

bir düşüncenin yakalanıp yakalanmadığı bir başkasınca bilinemez. Dolayısıyla, 

insanların, bir başkasının düşüncesini yakalayabilmesi için, düşüncenin duyulur bir 

kılıfa bürünmesi gerekir. Bir tümcedeki düşünce, tümcenin anlamı olduğuna göre bu 

anlamı yakalamış olmanın biricik belirtisi onu dile getiren bir tümce kurmaktır. Frege, 

insanlar arasında düşünce bildirişiminin tümce aracığıyla olmasını şöyle açıklar: 
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“Duyular yoluyla algılanabilir bir forma bezenmesine gerek olmadan, aynı 
düşünceyi bizimle yakalayabilecek canlılar olduğunu varsaymakta hiçbir çelişki 
bulunmaz . Fakat, biz insanlar için bu halâ bir zorunluluktur.“178  
 

Yakalanan bir düşünce, doğal ya da formel dil yoluyla ortaya konulup, 

algılanabilir olması sağlandıktan sonra başkalarının yakalamasına sunulur.  

 

“Dilin az sayıda hece ile yapabildikleri ne kadar şaşırtıcı. Dil, bir kaç heceyle sayısız 
sayıda düşünceyi dile getirebilir. Böylece, bir düşünce dünyalı birince ilk kez 
yakalandığında bile, ona tümüyle yeni birince anlaşılabilecek biçimde düşünce 
için bir kılık bulabilir.”179  
 

Hatırlatmakta yarar var ki, Frege, ilk kez bir düşünceyi yakalayan birinin bunu 

nasıl başardığıyla ilgilenmediğini belirtmiştir.  

Yeniden, tümceye dönelim. Frege’ye göre bir tümce dile getirilmeden önce şu 

aşamalardan geçer: 

 

“1. düşüncenin yakalanması [fassen] - düşünme 
 2. düşüncenin doğruluğunun tanınması – yargılama [urteilen] 

 3. bu yargının dile getirilmesi – öne sürüm [Behauptungssatz].” 180 

 

Görüldüğü gibi Frege, yargı vermeden düşünülebileceğini ileri sürmektedir. Bu 

durum, Frege’nin Kant’tan önemli bir farkına işaret eder. Önceki bölümlerde 

belirttiğimiz üzere Kant, düşünmeyi yargı vermekle gerçekleşen bir süreç olarak 

görmektedir. Kant’ta yargı, tasarımların transendental temel üzerinde 

birleştirilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Frege ise, düşünmek için düşüncelerin 

yakalanmasını yeterli görür. Düşüncenin yakalanmasının nasıl gerçekleştiğini 

açıklamadığından ötürü Frege’ye göre, düşünmenin belli bir formda gerçekleşip 
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gerçekleşmediğinin yanıtı yoktur. Hatta, Frege’nin böylesi bir kaygısı olduğu bile 

söylenemez.  

Frege, her tümcenin düşünce içermediğine dikkat çeker. Sözgelimi emir, istek, 

soru, rica bildiren tümcelerde de anlamlar bulunmasına karşın buralardaki anlamlar 

düşünceler olarak nitelendirilmez. 181  Bunun yanı sıra Frege’ye göre gönderimi 

olmayan tümceler gerçek anlamda düşünce içeremez. Gönderimi olmayan tümce 

doğru ya da yanlış olabilecek bir doğruluk değeri yüklenemeyecek tümcedir. Bu tür 

tümcelerin içinde sahte özel-adlar [Scheineigennamen] geçer. Sözgelimi, Frege 

açısından ‘William Tell’ bir sahte özel-addır. İçinde ‘William Tell’ gibi sahte özel-

adların geçtiği tümceler sahte düşünceler [Scheingedanke] taşır.182 Yalnızca, öne 

sürüm içeren tümcelerde düşünceler bulunur. Ancak, her öne sürümlü tümce, 

düşünceyle ilişkili değildir. Hatta, öne sürümlü tümcenin kullanıldığı bağlam, 

tümcenin düşünce içerip içermediğini belirler. Sözgelimi bir şiirde ya da bir tiyatro 

sahnesinde geçen öne sürümlü tümcede düşünce aranmaz. Frege’ye göre bazı 

tümcelerde, örneğin şiirde yer alan öne sürümlü tümcelerde, düşünce ve öne 

sürümün ulaşmadığı tümce öğeleri bulunur. Sözgelimi, ‘kederlice’, ‘sevinçle’ gibi 

sözcükler bu tür öğelerin örnekleridir. Bir şiirin bir başka dile tam bir çevirisinin 

olmaması, şiir dilinin bu tür öğelerle dolu olmasından ötürüdür. Bu tür ifadeler bir 

tümcede ne kadar az yer alırsa tümce bilimselliğe o kadar yaklaşır.  

Frege’ye göre bir tümcede düşünce tek başına bulunmaz. Bu yüzden “tümcede 

dile getirilenin düşüncenin ne olduğu ile düşünceye yapışık olanın ayrıştırılması mantık için 

çok önemlidir.”183 demektedir. Frege açısından bir öne sürümlü tümcedeki her tümce 

bileşeni, düşüncenin parçası değildir. Örneğin “Ali gelmedi” tümcesindeki düşünce, 

“Ali hâlâ gelmedi” tümcesindekiyle aynıdır. Burada ‘hâlâ’ sözcüğü tümcedeki 

düşünceden bağımsızdır. Öne sürümlü bir tümcede dile getirilen düşünce ile 

düşüncenin öne sürümü iç içe geçmiştir. Bu yüzden bir öne sürümlü tümcede, 

düşünceye ulaşmak için iki şey birbirinden ayırt edilmelidir. Bunlar içerik ile öne 
                                                                 
181
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sürümdür. İçerik, tümcenin düşünceyi içeren bölümüdür184 . Frege’ye göre “M, A 

belgesini N’ye verdi”, “A Belgesi M tarafından N’ye verildi”, “N, A Belgesini M’den aldı” 

tümceleri aynı içeriği dile getiren farklı tümce örnekleridir.185 Bu tümcelerdeki 

düşünce aynı, formlar farklıdır. Dolayısıyla düşünce, tümcenin formunun 

değiştirmesinden etkilenmez. Aynı düşüncelerin farklı tümcelerle anlatılabilmesi 

özne-yüklem formunun mantık için belirleyici olmadığını ortaya koyar. Bu yüzden 

Frege, tümceyi özne-yüklem ilişkisi üzerinden değil fonksiyon-argüman bağıntısı 

üzerinden ele alır.  

Frege’ye göre, düşünceler, ne dış dünyadaki şeyler ne de iç dünyadaki 

tasarımlardır. Bu yüzden Frege, düşünceler için ‘3. bir alan [Reich]’ tanımlar. Bu 

alanda yer alan düşünceler, duyularla algılanamamak bakımından tasarımlarla, 

“bilinç içeriğine ait olmak için bir sahip olana gereksinim duymamak bakımından da dış 

şeylerle”186
 ortaktır. Üçüncü alan, Frege’nin tasarımları öznel oldukları gerekçesiyle 

reddedişinin ulaştığı son aşamadır. Frege, psikolojizme karşı çıkarken üçüncü alan 

realizmine düşer ve sorunlar başlar. Bu sorunları çalışmamızın sonuç bölümünde 

ayrıntılarıyla ele alacağız. 

 

“Frege Felsefesini yorumlayan bizler, 1918’le birlikte, Frege’nin arzuladığı 
düşüncelerin nesnelliğini güvenceye alma ve böylece psikolojizme karşı tek 
savunmanın tek yolunun üçüncü alana bir uçuş olduğu sonucuna varıp varmadığı 
sorusuyla yüzleşiriz.”187 
 

Yukarıda belirttiğimiz gibi, düşünceler, nesneldir ve düşünmeden bağımsızdır. 

Bu özellikler bakımından düşünceler, dış dünyada yer alan nesnelere benzer. 

Frege’ye göre “fiziksel cisimler ve düşünceler iç yaşamımdan bağımsız olmak bakımından 

birbirine benzer”188 Acaba düşünceler dış dünyadaki nesnelerden hangi bakımından 

farklılık taşır? Her şeyden önce iki dünyaya ilişkin bilme tarzımız farklıdır. Dış 
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dünyadaki nesnelerin bilgisini duyumlarımız aracılığıyla edinebiliriz. Dış dünyada 

olduğunu varsaydığımız cisim, duyularımıza etki ettiğinde tasarımlar oluşmasına yol 

açar. Dolayısıyla, dış dünyadaki nesnelerle aramızda nedensellik aracılığıyla bir 

bağıntı kurulabilir. Sağlıklı bir insana dış dünyadaki nesneler etki ettiklerinde insanda 

tasarımlar oluşturmama olanağı yoktur. Düşüncelere ilişkin bilgimiz ise bütünüyle 

olumsaldır. Bir başka deyişle, bir öznenin bir nesneye ilişkin düşünceyi yakalaması 

zorunlu değildir; oysa nesneye ilişkin tasarımı zorunlukla ortaya çıkar. Düşünceleri 

yalnızca yakalayabiliriz. Herkesin her düşünceyi yakalama olanağı bulunmasına 

karşın bu olanağın gerçekleşmesi zorunlu değildir. Öte yandan, hem düşünceler hem 

de dış-dünyada yer alan şeyler, nesneldir. Frege, nesnelliğe ilişkin bir ayrım daha 

yaparak onu fiziksel gerçek [wirklich] olandan ayırır: “nesnel olanı, dokunabilir, uzaysal 

veya fiili gerçek olandan ayırıyorum” 189 . Dolayısıyla dış dünyadaki nesnellik, 

düşüncelerin nesnelliğinden farklıdır. Fiili gerçek olarak çevirdiğimiz Almanca 

'wirklich' sözcüğü, 'wirken' fiilinden gelir. 'Wirken' etki etmek anlamına gelir. Frege 

'wirklich' olanı “duyular üstüne doğrudan ya da dolaylı olarak nedensel etkiye sahip 

olma ”190 Bu yüzden dış dünyadaki şeyler, fiili gerçek iken, düşünceler değildir.  

Dış dünyada yer alan şeyler ile düşünceler arasındaki farkı konu ettikten sonra, 

düşünce ile tasarım arasındaki bağıntı nasıldır şimdi bunu araştıralım. Yukarıda 

değindiğimiz gibi, Frege, düşünceleri tasarımlardan kesin olarak ayırır. Tasarımın 

oluşması için 3 koşulun gerçekleşmesi gerekir: 

i  Tasarım, kendinde algılanabilir bir şey değil, bir nesneyi algıladığımızda 

edindiğimiz bir şeydir. Tasarımın bir sahibi olmak zorundadır. Bu yüzden sahip olan 

kişinin 'bilinç içeriğinde' yer alır. Dolayısıyla böylesi bir içerikte bulunan tasarımlar 

başkalarınca algılanamaz. Bilinç içeriğinde yer almalarından dolayı, tasarıma sahip 

olmadan tasarımlar var olamaz. 

ii  Sahip olacak biri olmadan tasarımlar var olamaz. Bu özellikleri bakımından 

tasarımlar, dış-dünyadaki şeylerin bağımsız varoluşunun karşısında bulunur. 
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iii  Tasarımların sahipleri değiştikçe tasarımlar da değişir. Her tasarımın tek 

sahibi bulunur. Bu bakımdan her tasarım epistemik olarak kişiye özeldir.  

Bilincimin içeriğinde yanı iç dünyada olan tasarımlarım, üçüncü alanda olan 

düşüncelerden kesin olarak ayırt edilir. Frege açından bu ayrımın tutulması, 

mantıksal olanla psikolojik olan arasında ayrımı koruyabilmek için gereklidir. Frege, 

tasarım-düşünce ayrımını şu örnekle açıklar: Bir geometri teoreminde, sözgelimi 

Pythagoras Teoreminde ifade edilen düşünce herkes açısından aynıdır. Bu durumda, 

Pythagoras Teoreminin bir bilinç içeriğine ait olduğu söylenemez; çünkü Pythagoras 

Teoremindeki içerik kişiye göre değişmez. Pythagoras Teoremindeki düşüncenin 

sahibi olmasam da, onu doğru olarak onaylayabilirim. Eğer düşünce de, tasarım gibi 

onu taşıyan kişinin bilincine ait olsaydı, ortak bir bilimden söz etme olanağı ortadan 

kalkardı. Bu yüzden Pythagoras Teoreminde dile getirilen düşünce, zamana da bağlı 

değildir. Onu tanıyan bir kimsenin durumu da teoremin doğruluğunu etkilemez. 

Kimse onu doğru saymasa bile onu yine de doğrudur.191 Oysa, bir tasarım her 

koşulda onu taşıyan kişiye bağlıdır. Tasarım ile düşünce arasındaki bu kesin 

ayrımlara karşın, Frege’ye göre her ikisi de birbirine gereksinim duyar.  

Yukarıda belirtiğimiz gibi tasarımların kökeninde duyu izlenimleri yer alır. 

Frege, duyu izlenimlerin bilgiye dönüşebilmesi için düşüncelere gerek olduğuna 

dikkat çeker. Bu konuda şöyle demektedir:  

 

“Fakat, bu çiçeğin 5 taçyaprağı olduğunu görmüyor muyum? Bunu söyleyebiliriz. 
Söylediğimizde, burada 'görme' sözcüğü yalnızca, görsel bir deneyime sahip olma 
anlamında kullanılmamıştır: 'görme', yargılamayla ve düşünmeyle içi içe 
geçmiştir.”192  

 

Görüldüğü üzere Frege duyu izlenimlerinin bilgiye dönüşmesi için yargılama ve 

düşünmeye gerekli bulur. Yukarıda belirttiğimiz gibi, yargılama düşüncenin 

doğruluğunun tanınmasıdır. Dolayısıyla, duyu izlenimlerinin bilgiye dönüşebilmesi 

için düşünceye gerek vardır. Burada bir uyumsuzluk ortaya çıkar. Frege, her 
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tümcenin düşünce taşımadığını belirtmişti. Diğer taraftan Frege’nin az önce ele 

aldığımız görüşleri uyarınca, bir tümcenin ortaya çıkabilmesi için düşüncelere gerek 

duyulur. Yani, düşünce olmadan tümce dile gelmemektedir. Dolayısıyla nasıl oluyor 

da düşünce içermeyen tümceler dile getirilebilmektedir?  

Düşünce-tasarım bağıntısının bir başka boyutu ise, öznenin düşünceler 

aracılığıyla tek-beninden kurtuluşudur. Frege, düşünceler olmaksızın duyumların 

yetersiz olduğunu düşünür. Sözgelimi görsel izlenimlere sahip olmak, şeyleri görmek 

için gerekli, ancak yeterli değildir. Frege’ye göre duyumlar iç dünyaya ilişkin 

olduklarından, öznenin “dış dünyaya açılması” için, duyusal olmayan bir şeyin 

eklenmesi gerekir. Bu duyulur-olmayan şey, bize dış dünyayı açandır, çünkü bu şey 

olmaksızın herkes yalnızca tasarımlarında kapalı kalacak başka bir deyişle iç 

dünyasına tutsak olacaktır. Dummet, düşüncelerin algılamayla bağıntısını şöyle 

anlatır: “Algının duyulur-olmayan bileşeni, algıyı bütünüyle iç-dünyanın parçası olan duyu-

izlenimlerinden cisimsel bir nesnenin algısına dönüştüren – böylelikle dış-dünyayı bize açan- 

açıkça 3. alana aittir”
193  

Öte yandan Frege, düşünmenin olabilmesi için tasarımları şart koşar: 

 

“Aslında, dar anlamda düşünme ile tasarlamak [vorstellen] arasında; içeriğin 
parçaları (kavramlar, nesneler, bağıntılar  ile sahip olduğumuz tasarımlar arasında 
yeterince ayrım yapılsaydı, Locke'un empirizmi ve Berkeley'in idealizmi ve bu 
felsefelerle bağlantılı pek çok şey olanaksız olmaz mıydı? Biz insanlar için bile, 
düşünme tasarımlar olmaksızın gerçekleşmez; yine de bir yargının içeriği nesnel 
birşeydir, herkes için aynıdır ve içerik yakalandığında kişide hangi tasarımların 
bulunduğunun önemi yoktur. ”194  
 

Tasarımlar yargı verme için gerekli olsa bile, yargı içeriğini sağlamazlar. 

Kendine özgü alanında bulunan düşünce, yakalayan herkes açısından aynıdır. Böyle 

olmasaydı, insanlar arasında tümceler yoluyla anlaşma mümkün olmazdı çünkü 

herkes dile gelen tümceden kendi doğrusunu anlayacaktı ve ortak bir temel 

bulunmadığından özne tek kişilik dünyasında kalacaktı.  
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Frege, düşünce ile tasarım arasında bir başka bağıntıyı şöyle açıklar: bazen bir 

tasarım, bir düşünce için ortak bir nesne olabilir. Frege şu örneği verir195 Bir hasta, 2 

doktor varsayalım. Acı çeken hastayı iyileştiren doktor, acı tasarımına sahip değildir. 

Buna karşın hastayı iyileştirmek için, bu acıyı sağaltmaya yarayacak bir tasarımı 

olabilir. Bu doktor, hastanın tedavisi için başka bir doktora danışabilir. Birinci doktor 

hastanın acı tasarımını anlatabilir. Bu tasarım, hastanın kendi tasarımıyla aynı 

değildir. Yine de bu kişi de acı tasarımına ilişkin nesnel bir düşünce olmalıdır. 

 Dolayısıyla, Frege açısından düşünceler, aynı zamanda özneler arasında 

bildirişimi olanaklı kılarak öznenin tasarımlardan meydana gelen ‘özel dünyasından’ 

çıkmasını ve başka öznelere ulaşmasını sağlar.196  

Frege, düşüncenin, tasarım gibi psikolojik bir şey olduğu düşüncesinin 

idealizme yol açtığı görüşündedir.197 Düşünceler tasarımlar olsalardı, bir düşüncenin 

parçaları da tasarım olmak zorunda olurdu. Her türlü bilgi edimi yargılar içinde 

gerçekleştiğinden, nesnel bilgi elde etmenin olanağı ortadan kalkardı.  

Düşünceleri şu özelliklere sahip olacak şekilde maddeler halinde sıralayabiliriz: 

(i) Düşünce, yargılama eylemi yoluyla oluşturulmaz.198 Düşünce nesneldir ve 

düşünmeden bağımsızdır. 199 Frege’nin bu görüşü şu alt savları içerir: 

a) Bir düşüncenin doğruluğu, bizim onaylamamızdan bağımsızdır. Düşünce biz 

ona yanlış desek de doğru olabilir. 

b  Biz düşünmesek bile doğru olabilen düşünceler bulunur. Bir başka deyişle 

henüz keşfedilmemiş doğrular bulunur.  

(ii) Düşünceler değişmeden her zaman aynı kalır.200 Dolayısıyla düşünceler, 

tasarımlardan farklı olarak düşünen kişiye göre değişiklik taşımazlar. Bir düşünceyi 

yakalayan herkes aynı düşünceyle yüz yüze gelir.  
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(iii) Düşüncenin doğruluğu zamansızdır. Bu yüzden düşünceler insanlarca icat 

edilmez, keşfedilir. Düşünceler her zaman geçerlidirler yalnızca keşfedildikleri andan 

sonra doğru olmaya başlamazlar. 

(iv  Zamansız ve mekânsız olmak düşüncenin özsel yanıdır.201  

(v) Düşünceler doğru olmak için doğru olarak tanınmaya gereksinim duymazlar 

hatta biz insanların onları düşünmesi zorunlu bile değildir.  

(vi) Düşüncenin kendisi duyular yoluyla algılanmaz.  

(vii) Düşünceler kimsenin değildir. Kişilerden bağımsızdır. Herkes tıpkı benim 

gibi onları yakalayabilir.  

 (viii) Düşüncenin yakalanması metaforik bir kullanımdır. Tıpkı tasarımların 

bilinç içeriğinde olmasının bir metafor olması gibi. Bu gibi metaforik kullanımlar 

doğal dilin yapısından kaynaklanır.  

(ix) Düşüncenin yakalanması, yakalayacak bir kişiyi gerektirir. Bu kişiyi 

düşünmeyi gerçekleştirir ama düşünceye sahip değildir. Bilinç içeriğinde, düşünceye 

yönelen bir şey olmalıdır ama bu düşünce değil akıldır.  

(x  Bir tümcede düşüncenin olabilmesi için tümcede zamanın-özelleştirilmiş 

olması gerekir.202  Yani tümcede zaman bakımından bir belirsizlik olmamalıdır. 

Zamanın belirlenmediği bir tümce belirli bir zamanda doğru iken, bir zaman sonra 

yanlış olabilir. Dolayısıyla böyle bir tümce düşünce olamaz. Sözgelimi “Edebiyat 

Fakültesi’nin bahçesindeki ceviz ağacının dallarında cevizler var” tümcesinde zaman 

belirlenimin olmaması bir belirsizlik yaratmaktadır. Oysa bu tümceye “7 Ekim 2 11 

saat 16:  ’da” ifadesi tümceye eklendiğinde düşünce ya doğru ya da yanlış olacaktır.  

Öte yandan Frege’nin beklentisine uygun tam bir tümcenin, yani zaman ve 

mekan bakımından belirlenmiş bir tümcenin kişiden bağımsız olduğu her durumda 

ileri sürülebilir mi? Sözgelimi, “Ben, Özgüç Güven, 21 Ekim 2 11 Cuma günü saat 

17:55'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 2 2 numaralı 

odada üşüyorum” tümcesi nasıl onu düşünen kişiden bağımsız olabilir? Bu sorunun 

tek olası yanıtı Frege’nin o anda Özgüç Güven’in üşümesini nesnelleştirdiği olabilir. 
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 (xi  Düşünce fiili gerçek [wirklich] teriminin uygulanabileceği bir şey değildir. 

Fiili gerçekler dünyasında, şeyler karşılıklı etki ederler ve değişirler. Bu süreç 

zamansallık taşır. Fiili gerçek olan zamansaldır ve değişime uğrar oysa düşünceler bu 

ikisinden de bağımsızdır. Öte yandan düşünceler 3. alanda bulunmalarına karşın 

bütünüyle fiili gerçek-dışı da değildir, çünkü bir düşünceyi yakalayan kişinin 

durumuna göre gerçeklik üzerine dolaylı yoldan etki edebilirler. Yakalayan biri 

olmadığı durumda ise, gerçeklik üzerinde etkileri yoktur.203  

 (xii) Düşünceler iletilebilirdir. İnsanlar düşünceler aracılığıyla dış dünyada 

değişiklikler yapar. Bu değişiklikler başkalarınca duyumsanabilir. Böylece düşüncenin 

yakalanması ve doğru tanınması şansı doğar. Bu aktarım süreci düşünce üzerine 

hiçbir etkide bulunmaz.  

(xiii) Düşünceler hareketsizdir.  

(xiv  Olgu [Tatscahe], doğru olan bir düşüncedir.204 . Bilim, doğru düşüncelerin 

keşfidir. Frege, bilimlerde öne sürümlü bir tümcenin ortaya çıkışını şöyle düşünür. 

İlkin bir düşünce yakalanır ardından soru tümcesine dönüştürülür. Gerekli 

araştırmalardan sonra düşünce doğru olarak tanınır. Doğruluğun onaylanmasını ise 

öne sürümlü tümce formunda ifade edilir.  

(xv  Tümcelerin sentaksındaki mümkün olan bazı değişikler –tümcenin çatısını 

değiştirmek gibi- cümledeki düşünceyi değiştirmez. Buna karşın içinde özel-adların 

geçtiği tümcelerde yapılan değişiklikler düşünceyi değiştirebilir. 

(xvi) Düşünce parçaları düşünce olmayan öğelerden meydana gelmiştir.205 

Düşünceleri konu ettikten sonra, şimdi Frege’nin anlam anlayışıyla ilgili bir 

uyumsuzluğa dikkat çekelim. 

 

4.4.1. Düşünceler’deki Uyumsuzluk 
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Frege’nin düşünce-tümce bağıntısındaki en temel savı olan aynı düşüncenin 

farklı tümcelerde dile getirilebiliyor oluşu, Anlam ve Gönderim makalesindeki bazı 

görüşleriyle uyumsuz görünmektedir. Şimdi bu görüşümüzü açmaya çalışalım.  

Frege, Anlam ve Gönderim makalesinde bir tümcedeki düşüncenin ne 

olduğunu araştırır: öne sürümlü bir tümcedeki düşünce, anlam mıdır, gönderim 

midir? Bu soruya yanıt arayan Frege, ilkin tümcedeki düşünceyi, gönderim olarak 

varsayar. Sonra bu görüşünü sınar. Tümcede geçen bir sözcük, aynı gönderimli ama 

farklı anlamlı bir başka sözcükle değiştirildiğinde, tümcenin gönderimi değişmez 

fakat, düşüncesi değişir. Frege, buradan tümcedeki düşüncenin, gönderim 

olamayacağı sonucuna varır. Frege’nin kendi sözlerine kulak verelim : 

 

“Şimdi, tam bir öne sürümlü tümceye yönelik anlamı ve gönderimi araştıralım. 
Böylesi bir tümce bir düşünce içerir: Bu düşünce, tümcenin anlamı mı yoksa 
gönderimi mi olarak görülür? Bir an için tümcenin gönderimi olduğunu kabul 
edelim. Bu tümcedeki bir sözcüğü aynı gönderimde fakat başka bir anlamdaki 
başka bir sözcükle değiştirirsek, bu değişiklik tümcenin gönderimi üzerinde hiçbir 
etkiye yol açmaz. O zaman görürüz ki, böylesi bir durumda düşünce değişir; 
öyleyse, örneğin “Sabah Yıldızı, Güneş tarafından aydınlatılan bir cisimdir” 
tümcesindeki anlam “Akşam Yıldızı Güneş, tarafından aydınlatılan bir cisimdir” 

tümcesindekinden farklıdır”. 
206 

  

Dolayısıyla Frege “Sabah yıldızı Güneş tarafından aydınlatılan bir cisimdir” ile 

“Akşam yıldızı Güneş tarafından aydınlatılan bir cisimdir” tümcelerinin farklı düşünceleri 

belirttiğini söyler.207 

Frege’nin anlam ve gönderime ilişkin verdiği bir başka örnekten yola çıkarak, 

gönderimleri aynı anlamları farklı özel-adların geçtiği tümcelerin durumuna bir kez 

daha bakalım. Bunun için bir ABC üçgeninde açı ortayların kesişim noktasını göz 

önünde tutalım. Bu kesişim noktası, farklı açıortaylarla ilişkilendirilerek değişik 

biçimlerde gösterilebilir. Sözgelimi ‘a ve b açıortaylarının kesişim noktası’ ya da ‘a ve 

c açıortaylarının kesişim noktası’ olarak gösterilebilir. Böylece, aynı nokta için farklı 

veriliş tarzları yani, farklı anlamlar bulunabildiği ortaya çıkar. Frege’ye göre bu 
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durum bize, aynı nokta için bir gönderimin çok sayıda anlamla verilebileceğini söyler. 

Dolayısıyla örneğimiz açısından ‘a ve b nin keşişim noktası’ ile ‘a ve c nin kesişim 

noktası’nın gönderimleri aynı, anlamları farklıdır.208 Şimdi bu göstergenin geçtiği şu 

iki tümceyi ele alalım: 

(Ai) Bir ABC üçgeninin a ve b açıortaylarının kesişim noktası, üçgenin ağırlık 

merkezidir. 

(Aii) Bir ABC üçgeninin a ve c açıortaylarının kesişim noktası, üçgenin ağırlık 

merkezidir. 

Öyleyse, Anlam ve Gönderim makalesinden yola çıkarak Frege açısından bu iki 

tümcenin anlamlarının dolayısıyla düşüncelerinin farklı olduğu söylenecektir. 

Sonuç olarak bir tümcedeki bileşenlerden biri aynı gönderimli farklı anlamlı 

başka bir bileşenle değiştiğinde, yeni tümce eski tümceyle aynı gönderimde fakat 

farklı anlamda olur. 

Yukarıda belirttiğimiz üzere Düşünceler makalesinde Frege’nin en temel 

görüşlerinden biri düşüncelerin tümcelerde çeşitli kılıflara bürünerek açığa 

çıktıklarıdır. Aynı düşünce, aynı dilde ya da farklı biçimlerde dile getirilebilir. 

Frege’nin kendi sözleriyle: 

 

“Mantıkta, äquipollente tümcelerin yalnızca formları bakımından ayrıldıklarına 
karar verilmek zorundadır. Äquipollente tümceler seslendirilmelerini sağlayan 
öne sürüm kuvvetinden soyulduktan sonra, içeriklerinde ortak bir şey taşırlar ve 
ben bu şeye dile getirilen düşünceler adını veriyorum. Mantık yalnızca bu 
düşünceler dikkate alınır. Geriye kalanları ise düşüncelerin renklendirilmesi ve 
aydınlatılması olarak görüyorum.”209 
 
“Aynı anlam farklı dillerde hatta aynı dilde farklı dile getirişlerle [Ausdrück] 
verilebilir.”210

 

 

Benzer biçimde Frege “aynı düşüncenin farklı dile getirişlere sahip olabileceğinin 

bilincindeyiz”211 demektedir. 
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Bu durumda anlama ilişkin elimizde iki temel veri var: Birincisi anlamın 

tümcenin veriliş tarzına karşılık gelmesi, ikincisi farklı dile getirişlerin aynı anlamı 

vermesi. Öyleyse bir tümce için farklı veriliş tarzı sayılmayacak, farklı dile getirişler 

bulunursa tümcedeki anlam değişmez. Frege’nin görüşlerinde tutarlılık sağlanması 

açısından, aynı veriliş tarzının farklı dile getirişlerde verilebilmesinin mantıksal 

temellerinin gösterilmesi gerekir. Dolayısıyla, Düşünceler makalesi bağlamında bir 

tümcenin çeşitli kılıflara bürünmesini sağlayan öylesine öğeler olmalıdır ki, bu 

öğelerden biri değiştiğinde ne tümcenin anlamı ne de gönderimi değişmelidir. 

Frege’ye göre bir tümcedeki çatı değişikliği yani, tümcenin etken çatıdan edilgen 

çatıya değiştirilmesi ya da tümcedeki fiillerin yönelme durumunun değiştirilmesi 

sözgelimi, “aldı” yerine “verildi” kullanılması tümcede içerilen düşünceyi 

değiştirmez.212 Bu yüzden Frege açısından 

(Bi) M, A belgesini N’ye verdi 

(Bii) A Belgesi M tarafından N’ye verildi  

(Biii) N, A Belgesini M’den aldı, tümceleri tamı tamına aynı düşünceyi dile getiren 

farklı tümce örnekleridir.213 

Acaba bu tümcelerin farklı veriliş tarzlarında ed. farklı anlamlarda ed. farklı 

düşüncelerde olmayıp, yalnızca farklı dile getirişler olduğu ileri sürülebilir mi?  

Frege, Husserl’e yazdığı bir mektupta iki tümcenin aynı düşünceyi dile getirip 

getirmediğini anlamanın yolunu şöyle anlatır: 

 

“  “A’nın içeriği yanlış ve B’nin içeriği doğru” varsayımı ile “A’nın içeriği doğru 
B’nin içeriği yanlış” varsayımı mantıksal bir çelişkiye yol açarsa ve bu belirleme 
A’nın veya B’nin içeriğinin doğru veya yanlış olup olmadığı bilinmeksizin 
kurulabiliyorsa, ve bunun için saf mantıksal yasalar dışında bir şeye ihtiyaç 
duyulmuyorsa, bu durumda A’nın içeriğine ait doğru veya yanlış olarak yargı 

verilemeyen hiçbir şey, B’nin içeriğine de ait olamaz.”214 
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Gerçekten de bu ölçüt bakımından Bi, Bii, Biii tümcelerinin aynı düşünceyi 

içerdikleri söylenebilir; fakat bu ölçüt bize Ai, Aii tümcelerin de aynı düşünceyi 

içerdiğini söyleyecektir! Bu durumda bu düşünce belirme ölçütü, iki tümcenin farklı 

veriliş tarzında mı, farklı dile getirişte mi olduğunu belirlemeye yardımcı olamaz.  

Acaba bu tümceler özne-yüklem formuna takılmaksızın Frege’nin önerdiği 

biçimde fonksiyon-argüman formunda çözümlediğinde her bir tümcenin aynı 

fonksiyonel yapıda olduğu söylenebilir mi? Ai ve Aii tümceleri için, ‘ABC üçgeninin, 

üçgenin ağırlık merkezi’ olma F fonksiyonu ise, ‘a ve b açıortaylarının kesişim 

noktası’olma x ve ‘a ve c açıortaylarının kesişim noktası’ olma y argümana karşılık 

gelir. Bu durumda Ai’i F(x le, Aii‘i F (y  le gösterebiliriz. Frege’ye göre Ai ve Aii 

tümcelerinin aynı gönderimde oldukları halde farklı anlamda oldukları göz önünde 

tutulursa, F(x  ile F(y  dile getirişlerinin farklı veriliş tarzlarına karşılık geldiği 

düşünebilir. Aynı formelleştirme Bi, Bii, Biii için yapılmaya çalışıldığında ortak bir 

fonksiyondan bile söz edilemeyeceği görülür. Dolayısıyla, henüz Bi, Bii, Biii 

tümcelerinin dile getirişlerinin, veriliş tarzı farkları olmadığını kanıtlayacak bir 

mantıksal bir dayanaktan yoksunuz.  

Öte yandan konuyla ilgili dolaylı bir başka örnek Frege’nin Kavram ve Nesne 

yazısında geçen şu tümceleri üzerinden verilebilir. Frege, bu yazısında düşünceleri 

tartışmak için olmasa da, “Φ olmak, R’nin bir özelliğidir” , “R, Φ kavramının altına 

düşer” demenin bir başka yoludur [Wendung].215 demektedir. Frege’nin burada ima 

ettiği, bu iki tümcenin aynı düşünce olduğudur. Böylesi bir anlayış, aynı düşüncenin 

farklı kılıflara bürünebileceği savıyla uyumludur. Diğer taraftan bu iki tümce Anlam 

ve Gönderim yazısı açısındansa farklı düşünceleri dile getirir. 

Bunun yanı sıra Frege, Düşünceler yazısında bir tümcede aynı gönderimde 

sözcükler birbirlerinin yerine kullanıldığında dile getirilen düşünce açısından bir 

farklılık ortaya çıkmayacağını belirtir. Tam olarak şöyle söylemektedir: “ ‘At’, ‘kadana’, 

‘kısrak’, ‘küheylan’ [sırasıyla 'Pferd', 'Roß, 'Gaul', 'Mähre' ] sözcüklerini kullandığımda 

düşünce açısından bir farklılık olmaz.”216 Frege’nin düşüncenin değişmeyeceğine yönelik 
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bu tavrı onun nesnel içeriği korunması tutumuyla ilgilidir. Frege, tümcelerdeki bazı 

bileşenlerin ne düşünceyle ne de öne sürümle ilgili olduğunu görüşündedir. Öte 

yandan, Gottfreid Gabriel bu konuda öne sürdüğümüz uyumsuzluğu destekleyecek 

şu örneği vermektedir:217 “Epson Derbisi’nin [ ünlü bir at yarışı organizasyonu] tüm 

kazananları büyük safkanlardır [thoroughbred]” (E1  tümcesi ile “Epson Derbisi’nin tüm 

kazananları büyük kısraklardır [jades]” (E2  tümceleri değerlendirildiğinde buradaki ‘safkan’ 

ve ‘kısrak’ın düşünce üzerinde etkisi bulunmadığı söylenemez; çünkü E1’nin doğruluk 

değeri eş deyişle gönderimi E2’den farklıdır. Dolayısıyla, Frege’nin Düşünceler‘deki 

tümcelerde bazı tonlama ve dile getiriş tarzına yönelik değişikliklerin tümcenin 

anlamını /düşüncesini değiştirmeyeceğine ilişkin görüşünün , Anlam ve Gönderim 

makalesiyle uyumsuz olduğu noktalar bulunur. 

Düşüncelere ilişkin bir başka eleştiri noktası ise anlamın yakalanma 

muammasıdır. Frege, düşünceler için ne iç dünyada ne de dış dünyada olan , üçüncü 

bir alan olduğunu düşünür: “Nesnel fakat fiili gerçek olmayan [Nicchtwirklichen] bir alan 

tanıyorum.”218 

Frege Düşünceler yazısında üçüncü alanda tanımladığı anlamların nasıl bilinç 

içeriği olduğu konusunda getirdiği açıklamalar felsefi gerekçelendirmeden 

yoksundur. Bilen özneden bağımsız ve onlarla fiziksel etkileşime girmeyen soyut 

entiteler olan düşüncelerin bilgisinin nasıl elde edildiği büyük bir gizemdir. 219 

Çalışmamızın bundan sonraki bölümünde Frege’nin analitiklik ve a priorilik 

konusundaki görüşlerini ele alacağız.  

 

4.5. Analitiklik ve A priorilik 

 

Kant’ın analitik ile sentetik arasındaki ayrımını felsefeye büyük bir katkı olarak 

değerlendiren Frege, şu açıklamayı yapar: 
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“[Analitik-sentetik ayrımını kast ederek] Bununla doğal olarak, bu terimlere yeni 
anlamlar yüklemek istiyor değilim, yalnızca daha önceki düşünürlerin ve özellikle 

Kant’ın bunlarla ne anlatmak istediğini doğru dile getirmeyi istedim. ”220  
 

Frege’nin Kant’a yönelik şu belirlemesi de ilgi çekicidir: 

 

“Yalnızca şükran dolu bir hayranlıkla bakabileceğimiz bir deha ile küçük 
tartışmalara kalkışmak suçlamasıyla karşılaşmak istemem; dolayısıyla bazı 
uyuşmazlık noktaları dışında pek çok konudaki görüş birliğimize dikkat çekmekle 

yükümlü hissediyorum kendimi”221  
 

Acaba Frege’nin Kant ve kendisiyle ilgili değerlendirmesi geçerli midir? 

Frege’nin analitikliğe 222  yeni bir anlam yüklemediği; dahası Kant’la aralarında 

yalnızca ‘bazı uyuşmazlıklar’ olduğu söylenebilir mi? Bu soruların yanıtı bulabilmek 

için, Frege’nin konuyla ilgili görüşlerine daha yakından bakalım.  

Frege, bir yargı içeriğinin elde edilişini, yargının öne sürülüşünden ayırt etmek 

ister. Çünkü ona göre yargının öne sürülüşü yargının gerekçelendirmesiyle ilgilidir. 

Bir yargının gerekçelendiriliş biçimi, yargının analitik ya da sentetik ve a priori ya da 

a posterioriolmasını sağlar. Aritmetiğin Temelleri’nde Frege şöyle demektedir:  

 

 “A priori ile a posteriori, sentetikle analitik arasındaki ayrımlar, benim 
düşünceme göre, yargının içeriğiyle ilgili değil, yargıda bulunmanın 

gerekçelendirilmesiyle ilgilidir”.223  
 

Dolayısıyla Frege’ye göre bir tümcenin analitikliği şunlara ilgili değildir: 
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i) Bir yargı içeriğin bilinçte oluşmasına neden olabilen psikolojik, fizyolojik ve 

fiziksel koşullarla ilgili değildir. 

ii  Bir yargı içeriğinin doğruluğuna inanma şekliyle de ilgili değildir.  

Frege’de analitiklik, tümcenin gerekçelendirilişiyle ilgilidir. Her analitik 

tümcede, tümcenin doğru oluşunu sağlayan bir gerekçe bulunur. Bu gerekçenin ise 

bir kanıta gereksinimi vardır. Bu kanıt mantıksal yasalarla sağlanır. Şöyle ki; bir 

tümcenin doğru oluşunun kanıtlanması224  ortaya koyulurken, çözümleme ilksel 

doğruluklara kadar izlendiğinde elde kalan mantıksal yasalar ya da tanımlar ise bu 

bir analitik doğruluktur. Eğer kanıtlama yalnızca mantıksal doğruluklarla yapılamaz 

ve herhangi bir bilimin doğrulukları gerekirse bu tümce sentetiktir. Öyleyse bir 

mantık tümcesi ya da mantık tümcesinden türetilmiş tümce analitiktir. Görüldüğü 

gibi Frege, bir analitik doğruluğun ne olduğuyla ilgilenmekten daha çok gerekçesiyle; 

bu doğruluğun mantık ilkeleriyle bağıntısıyla ilgilenmiştir. Bu bakımından Joëlle 

Proust’un şu yargısına katılıyoruz: “Analitiklik, Frege açısından, açıklayıcı oluşundan 

ötürü değil, temellendirici değerinden dolayı önemli bir kavramdır.”225  

Analitiklikle ilgili görüşünden sonra, şimdi Frege’nin analitiklik ile a priorilik 

arasındaki bağıntıyı nasıl kurduğunu ele alalım. Frege, tüm eserleri içerisinde a 

priorilikle ilgili tek kapsamlı açıklamayı Aritmetiğin Temelleri’nde verir. Bu eserde, 

aritmetikte yer alan yasaların niteliğini tartışırken, bunların analitik yasalar olduğunu 

dolayısıyla a priori olduğunu dile getirir. 226  Öyleyse Frege açısından analitik 

doğruluklar aynı zamanda a priori doğruluklardır.  

Frege’ye göre bir a priori doğruluk, kendisi kanıtlanamayan yahut kanıtlanma 

gerektirmeyen tümel yasalar aracılığıyla kanıtlanması yapılandır. Frege, bu 

açıklamada yer alan tümel yasaların ne tür yasalar olduğunu, açıkça ortaya 

koymamıştır. Ancak, analitiklik ve a priori bağıntısından yola çıkarak söz konusu 

tümel yasaların mantık yasaları olduğunu söylemek yanlış olmaz.  
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Öyleyse a priori bir doğrulukla ilgili olarak denilebilir ki 

(i  kanıtlaması için çözümleme yapılır. 

(ii  çözümleme sonucu, tümel doğruluklara ve mantık yasalarına ulaşılır. 

(iii  kanıtlanamayan doğruluklara geri götürülür. 

Buna karşın a posteriori bir doğruluk,  

(i  kanıtlanırken olgulara başvurulur. 

(ii  tikel nesneler hakkında bildirim içerir. 

(iii  tümel olmayan doğruluklara çıkılır. 

Bu söyleneler ışığında Frege’nin analitiklik anlayışının Kant’ınkinden farklı olup 

olmadığına karar vermeden önce değerlendirmemiz gereken bir başka nokta daha 

var. Frege, Kant’ın analitik yargıları ‘hafife aldığını’ ileri sürer.227 Bu durumun 

Frege’ye göre bir kaç nedeni bulunur:  

(i  İlkin Kant, analitiklik kavramıyla ilgili belirlenimini çok ‘dar’ tutmuştur. 

Çünkü Kant yargıları özne-yüklem bağıntısından oluştuğunu ve kavramların da, 

nesnelerin belirleyici-niteliklerinin[Merkmale] bir ortaya koyuluşu olarak görmüştür. 

Bu bakış açısını Frege dar bir tanım olarak düşünmektedir.  

(ii  İkincisi Kantçı analitik-sentetik ayrımı, tüm niceleyicini yargıları 

kapsamamaktadır. Frege’ye göre ne tekil ne de tikel önermeler Kant’ın analitiklik 

tanımı altına düşer.228  

(iii  Üçüncüsü Kant yalnızca tümel olumlu yargıları düşünmüştür.  

Bu açıklamalar şu soruların doğmasına yol açar: 

(i  Frege'nin analitiklik tanımın Kant'tan daha geniş midir? 

(ii  Gerçekten de iki farklı analitiklik anlayışından söz etmek mümkün 

müdür?229  

Frege, Kant’ın belirleyici-nitelikleri birbirlerine ekleyerek kavram 

oluşturduğunu ileri sürer.230 Frege açısından bu, son derece verimsiz bir yoldur. 
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Üstelik böylesi kavram oluşturmanın işlevsiz olduğu durumlar da söz konusudur. 

Sözgelimi Frege’ye göre matematikte gerçekten verimli kavramlarının, belirleyici-

nitelikleri ortaya konmaz. Aşağıda çizim Frege’nin Kant’ı yorumlayışını gösterir.  

A =  

 

Buna göre bir A kavramı, geometrik şekillerle gösterilen belirleyici-niteliklerin 

toplamıdır. 

Oysa Frege’ye göre belirleyici-nitelikler birbirleriyle ‘daha içsel daha organik’ 

bir bağ içindedir. Frege’nin kavram ve belirleyici-nitelikler bağıntısını şöyle 

gösterebiliriz. 

  

A = 

  

Frege’ye göre : “Böyle bir tanımda, daha önce verilmiş olan çizgiler bir alanı farklı 

şekilde bölmek için kullanılmaktadır“231 Böylece, “verimli kavram tanımları, daha önce 

verilmemiş sınır çizgilerini çekmektedir.”232 Dolayısıyla Frege’ye göre kendi analitiklik 

anlayışı bilginin genişlemesine olanak tanır. 

Önceki bölümlerde belirttiğimiz gibi Kant açısından bir yargıda yüklem olan 

kavramın özne olan kavramda içerilip içerilmediğine bakılarak yargının analitikliği 
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belirlenir. Fakat Frege, öznenin tekil bir nesne olduğu durumda yüklemin öznede 

içerilmesine karar verilemeyeceğine dikkat çeker.233  

Kanımızca Frege’nin Kant’a karşı koyuşunun gerekçesi kavram-nesne 

anlayışlarının farklı olmasıdır. Frege, nesneyi semantik bir temelde ele alır. Kant ise 

epistemik bir düzeyde nesneyi konu eder. Bu bakımdan Frege ile Kant’ın nesne 

anlayışları birbirlerinden bütünüyle farlıdır. Kant’ta nesnenin elde edilişi, bilme 

yetilerinin birlikte iş gördüğü bir dizi sentezin sonucudur.234 Bu süreçte duyarlık 

yetisi de yer alır. Frege, kavram oluşumunda yer alan duyarlık yetisinin nesne 

verilişindeki işlevini kuşkuyla karşılar. Bu bakımdan Frege, Kant’ın duyarlık yetisi 

olmadan hiçbir nesne verilemez düşüncesine karşı çıkar. Frege’ye göre “Sıfır ve bir, bize 

duyular aracılığıyla verilebilecek nesneler değildir”. Dolayısıyla Frege’nin duyarlığın 

kullanımıyla ilgili beklentisinin, her nesnenin duyarlıkta doğrudan verilmesi olduğu 

söylenilebilir. Öte yandan Frege, kendisi açısından 100010000000000000000 gibi çok büyük 

bir sayının duyarlıkta verilemeyeceğini düşünür. Bu nedenle Frege’ye göre Kant her 

nesneni duyarlıkta verilmesi gerektiğini düşünerek yanılmıştır. Kanımızca Frege, bu 

bakımdan Kant’ı doğru yorumlamamaktadır. Kant’ın yukarıdaki alıntıda dikkat 

çektiği nokta Frege’nin belirlemesini aşan boyuttadır. Kant’ın vurgulamak istediği, 

her bir nesnenin – bu ister matematikteki gibi inşa edilen bir kavram isterse de 

felsefi bir kavram olsun- ortaya çıkabilmesinin duyarlığın koşulları olan uzay ve 

zamana bağlı oluşudur. Yani Kant açısından her nesnenin olanağı duyarlığın 

koşullarıyla ilgilidir. Dolayısıyla Kant’a göre uzay ve zamana bağıntılı olmadan hiçbir 

nesne verilemez. Yoksa bu ifade Frege’nin yorumladığı gibi, doğrudan her nesnenin, 

sözgelimi sıfır’ın duyarlıkta verilmesi değildir.  

Frege’nin Kant’ın duyarlığa başvurmasıyla ilgili bir başka sıkıntısı görülere 

ilişkindir. Yukarıda değindiğimiz gibi, Kant’ta yargılar tasarımlara dayandırılır. 

Tasarım, duyarlıkta ortaya çıkan görüdür. Frege, Kant'ın yargıları temellendirirken 

görüye başvurmasını ve görünün aritmetik doğruluklarının kanıtlanmasındaki rolünü 

eleştirir. Bu eleştirinin dayanağı Kant’ın farklı görü tanımları yapmış olmasıdır. Frege, 
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Kant’tan görüye ilişkin görüşlerinden iki alıntı yapar. Bunlardan biri Logik’tendir. 

Orada görü ‘tekil bir tasarım’ olarak, kavram ise ‘genel bir tasarım’ olarak ele 

alınır.235 Diğer alıntı ise SAE’dendir. SAE’nin Transendental Estetik Bölümünde Kant 

şöyle demektedir: “Duyarlık aracılığıyla nesneler bize verilir ve duyarlık bize görüler 

sağlar”236  

Frege, görüye ilişkin bu açıklamalarda önemli iki farlılık bulur:  

(i  İlk farklılık, Logik’te ele alınan görünün, SAE’de ele alından daha geniş 

olmasıdır. Yani görü, tekil bir tasarım olarak ele alınırsa, duyarlıkta nesnenin 

verilmesi olarak düşünülüşünden daha kapsamlı olur. Frege, SAE’de görünün 

duyarlıkta verilen nesne olarak tanımlamanın darlığını her nesne görüsünün 

verilmediğini öne sürerek belirtir. Sözgelimi 1   ’in görüsünü duyarlığa verilen 

hiçbir nesne sunmaz, yalnızca Logik’teki tanıma görü bu görü olanaklı olur. 

Dolayısıyla Frege açısından Kant’ın görü tanımları sorunludur. 

(ii  İkinci fark ise, Logik’teki tanımla tekil bir tasarım olan görü ile duyarlık 

arasında bir bağıntının olmamasıdır. Oysa Frege’ye göre Kant, matematik bilginin 

nesnelerin bilgisi olduğunu ve ancak duyarlık aracılığıyla nesneler verildiğini ileri 

sürdüğü için SAE’deki bağıntı zorunludur.  

Frege’nin görü konusunda Kant’a karşı çıkışlarında aritmetiği temellendirme 

çabası odakta bulunur. Aritmetiğin Temelleri’de Frege aritmetiğin, analitik 

yasalardan oluştuğunu dolayısıyla a priori olduğu dile getirir.237 Böylelikle aritmetik 

geliştirilmiş bir mantıktır. Her aritmetik önermesi de bir mantık yasasına dayanır. 

Gerek aritmetikte yer alan analitik yargılar, gerekse diğer analitik yargılar mantık 

yasalarına geri götürülebilir. Frege, aritmetikte mantığın yeri konusunda şunları 

söyler: 

 

“Sıklıkla aritmetiğin yalnızca daha gelişmiş bir mantık olduğu söylenir fakat, 
tanınan mantıksal yasalarla uyumlu meydan gelmeyen fakat görüsel bilgiye 
dayanır gözüken kanıtlarda gerçekleşen geçişler olduğu sürece bu durum 
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 Frege, Aritmetiğin Temelleri, s. 104 / FA [§ 12] s. 19. 
236

 Frege, Aritmetiğin Temelleri, s. 104 / FA[§ 12] s. 19. Kant, SAE, A19/B33. 
237

 Frege, Aritmetiğin Temelleri, s. 180. 
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tartışmalı kalır. Sadece bu geçişler basit mantıksal adımlara ayrıştırılırsa, temelde 

mantıktan başka bir şey bulunmadığına inanılır.”238  
 

 Frege açısından Kant’ın aritmetiğin önermeleri konusundaki ufku son derece 

dardır ve birkaç sayısal formülle sınırlıdır. Üstelik bu formüller, özel aritmetik 

önermelerin, değişken değil sayı içeren denklemler yoluyla ifade edilişidir. “7+5=12” 

sayısal bir formül olmasına karşın, aritmetiğin diğer alanları, sözgelimi değişkenler 

içerebilir. Frege, Kant’ın bakış açısında kalındığında sayısal formüllerin kanıtlanamaz, 

sentetik ve doğruluklarının kendilerinden açık olmadığını ileri sürer.239 Fakat Frege, 

Kant’ın sayısal formüller kanıtlanamaz derken ne demek istediğini açıklamaz.  

 Görü konusunda Frege’nin Kant’a yönelttiği eleştirinin geçerli olmadığı 

düşüncesindeyiz. Kant, her kavramın, empirik ya da saf olarak görüde 

sergilenebileceğini belirtir. 1   1000000 kağıda yazılmış olması onun empirik görüde 

sergilenişidir. Saf sergileniş ise, duyarlığın bu kadar büyük sayıyı inşa etmek için 

olanak sağlamasıyla ilgilidir. Kant, aklın architectoniğini ortaya koyarken, 

transendental bir sistem kurar. Frege ise dedüktif bir sistem oluşturur. Kant’ta saf 

akıl ve tüm bilme yetileri dedüksiyon yoluyla, kendisinde içkin olan işlevlerini açığa 

çıkarır. Frege, ise sistemiyle temel doğruluklardan bilginin sistematik gelişimini 

sağlar. Bu sistem hem tam olmak iddiasındadır. Eş deyişle sistem içerisindeki tüm 

tümceleri öncüllerinden çıkartma savındadır. Hem de kapalıdır. Sisteme dışarıdan 

hiçbir şey; görü giremez. Böylelikle Frege, temelinde öznenin yer aldığı tasarımların 

bilginin kurucu öğeleri olduğu felsefi sistemlerinin dönemini sona erdirme başarısını 

umar. Frege’ci anlayışla bilgi, özneden bağımsız olan nesnel doğrulukların toplamına 

dönüşür. Bu geçiş transendentallıktan, nesnel aşkınlığa doğru gerçekleşir. Ancak, 

Frege’nin sisteminde ortaya çıkan paradoks, Frege’nin görü konusundaki görüşlerini 

gözden geçirmesine neden olur. Şimdi Frege’nin görüye ilişkin değişen görüşlerini 

konu edelim. 
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 Frege, Grundgesetze, [vii] 
239

 Bkz.: Frege, Aritmetiğin Temelleri, s. 92-93. 
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4.6. Frege’nin Açmazı: Görü Sorunu 

 

Frege’nin görünün aritmetikte ve geometrideki yeri konusundaki görüşleri 

felsefi gelişimi boyunca değişikliğe uğramıştır. İlk eserlerinden Begriffsschrift’te 

Frege, geometrinin bile kendi lingua characterica’sı aracılığıyla görü temelinden 

yoksun sembolleştirilebileceğini ileri sürer: 

 

“Begriffsschrift’in kapsadığı alanını geometriyi de içine alacak biçimde 
genişletmek bana hala kolay görünüyor. Geometride ortaya çıkan görüsel 
bağıntılar için yalnızca bir kaç gösterge eklemeliyiz. Bu yolla bir çeşit analysis 
situs240 elde edebiliriz.”241 
 

Aritmetiğin Temelleri adlı eserinde Frege, geometrinin sentetik a priori 

nitelikte oluşu konusunda Kant’a katıldığını belirtir: 

 

“(...  kabul ediyorum ki, Kant, analitik ve sentetik yargıları birbirlerinden 
ayırmakla çok büyük bir hizmette bulunmuştur. Geometrinin doğruluklarını 
sentetik ve a priori olarak adlandırırken, Kant onların gerçek doğalarını ortaya 
koymuştur. “242 
 

Frege, aynı görüşünü Marty’e yazdığı mektupta şöyle dile getirmektedir: 

 

“Kant’ın en büyük katkılarından biri olarak geometrinin önermelerini sentetik 
yargılar olarak tanımasını görürüm. Fakat aritmetik söz konusu olduğunda ona 
aynısını söyleyemem. İki durum birbirinden bütünüyle farklıdır. Geometrinin alanı 
uzamsal görünün [des räumlich Anschaulichen] alanıdır, aritmetik böylesi bir 

sınırlama tanımaz.” 243 
 

                                                                 
240

 Topolojinin eski adlandırması. Kısaca açıklamak gerekirse topoloji, geometrik şekillerin deforme 
olduklarında değişmeyen özellikleriyle ilgilenir. 
241

 Frege, BS, s. XII. 
242

 Frege, Aritmetiğin Temelleri, §89, s. 182. 
243

 Frege, NS II, ‘Frege an Marty”, [29. 8.1882], s. 163. 
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Demek ki, erken döneminde Frege geometriyi görülerle ilişkilendirmektedir; 

“çünkü geometrik olan her şeyin ilkin görüde verilmesi gerekir”. 244 Yukarıda belirttiğimiz 

gibi Kant açısından sentetik a priori yargılar temellerini saf görülerde bulan 

yargılardı. Kant’tan bütünüyle farklı bir anlayışla felsefesini oluşturan Frege, 

görüden nasıl söz edebilir şimdi bu konuyu araştıralım. 

Russell, 16 Haziran 19 2 yılında Frege'ye yazdığı bir mektupta245 Aritmetiğin 

Temel Yasaları'nda bir paradoks bulduğunu açıklar. Bilindiği gibi bu paradoks 

Frege’nin aritmetiği mantık yasalarından türetme çabasını sonuçsuz bırakır. Bu 

paradokstan sonra Frege, kendi sisteminde bazı düzenlemelere gider. Aşağıda alıntı 

yapacağımız ‘Aritmetiğin Temellerinde Yeni Bir Çaba’ metni, Frege’nin 1924/25 

yıllarında yazdığı düşünülen bir metindir. Burada Frege daha önce doğru saydığı bazı 

görüşlerini sıraladıktan sonra değiştirdiği görüşlerini de belirtir. Frege, aritmetiğin 

kanıtlamalarında duyu algısına başvurması gerekmediği konusundaki görüşünü 

değiştirmemiştir; ancak çok kökten bir değişikliğe gittiğini duyurur: 

 

“Kanıtlamaları da dahil olmak üzere, aritmetikte görüye başvurulmadığı görüşünü 
terk etmek zorundayım. Burada görüden, bilginin geometrik kaynağını yani, 
geometrinin aksiyonlarının ortaya çıktığı kaynağı anlıyorum. Yakınlarda ‘aksiyom’ 
sözcüğünün kullanımıyla ilgili kötü karışıklıklar ortaya çıktı. Bundan dolayı 

vurgularım ki, aksiyom sözcüğünü orijinal anlamında kullanıyorum” 246 
 

Bu alıntıdan edinebileceğimiz ilk izlenim, Frege’nin yaşamının sonlarına doğru 

aritmetiği mantıksal ilkelerden yola çıkarak temellendirme çabasını büyük ölçüde 

yadsıdığı olacaktır. Gerçekte durumun böyle olup olmadığını anlamak için yukarıdaki 

alıntıda açıklanmaya gereksinim duyduğumuz iki nokta var: 

(i  Bilginin geometrik kaynağı nedir? 

(ii  Aksiyom sözcüğünün orijinal anlamı nedir?  

                                                                 
244
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278. 
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Önceki bölümlerde ele aldığımız üzere Frege, bilginin kaynaklarını şöyle 

bölümler: 

1. Duyu algısı 

2. Bilginin geometrik kaynağı 

3. Bilginin mantıksal kaynağı 

Frege’ye göre bu kaynaklar şu biçimde kullanılır: 247 Bilginin mantıksal kaynağı 

çıkarım yapılırken kullanılır; bu yüzden tek başına nesne veremez. Bilginin geometrik 

kaynağından saf geometri elde edilir. Bunun yanı sıra “bilginin geometrik kaynağından 

geometrinin aksiyomlarının bilgisi gelir.”248 Hem geometride hem de aritmetikte duyu 

algısı bir bilgi kaynağı olarak dışta tutulur. Frege şöyle sürdürür: 

 

“Büyük olasılıkla bilginin mantıksal kaynağının, kendi başına sayıları sağlayamaz 
oluşundan dolayı bilginin geometrik kaynağına başvururuz. Bu önemlidir ki, çünkü 
bu demektir ki aritmetik ve geometri ve dolayısıyla tüm matematik bir ve aynı 
kaynaktan yani, bilginin geometrik kaynağından çıkar.”249 

  

Bilginin mantıksal kaynağı, bilginin geometrik kaynağının kullanıldığı her 

aşamada içerilir 

Aksiyomlara gelince, Frege’nin sözünü ettiği orijinal anlamda aksiyom şudur: 

“Eskiden beri aksiyom doğruluğu mantıksal çıkarımlar zinciri yoluyla kanıtlanmaksızın kesin 

olan düşünce olarak adlandırılır.”250 Frege, alıntının devamında mantık yasalarının da 

aksiyomların doğasında olduğunu belirtir. Demek ki, Frege açısından mantık yasaları 

kanıtlanmaksızın doğrudur. Ancak Frege mantık yaslarının aksiyom oluşlarının 

gerekçesi üzerinde durmaz. Frege şöyle der: 

 

“Burada bu aksiyomları [mantık yasalarını] doğru saymamız neyin 

gerekçelendirebileceği konusu üzerinde durmayacağım.”251 
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“Uzamsal görü olarak adlandırılabilecek ve mantıksal kaynaktan çok farklı bir 
kaynaktan gelen kanıtlanamayan fakat doğru olan tümcelere aksiyom adını 

veriyorum.”252 
 

Frege, tüm matematik tümceleri tanımlar ve ötekiler diye ikiye ayırır. Tanım 

için Frege şu açıklamayı yapar. “Matematikte, tanım, genellikle bir gösterge ya da 

sözcüğün gönderiminin kabul edilmesidir.” 253  Tanım dışındaki öteki matematik 

tümceler ise aksiyomlar, temel yasalar ve teoremlerdir. Bir tanımda kullanılan, 

sözcük ya da göstergenin tanımda kullanılmadan önce bir anlamı yoktur. Bu sözcük 

ya da gösterge tanımla birlikte anlam kazanır. Matematiksel tümcelerde, daha önce 

herhangi bir tanımlar belirlenmemiş, özel-ad, kavram-sözcük, bağıntı-sözcüğü, 

fonksiyon-göstergesi yer alamaz. Bir kez, tanım yoluyla bir sözcüğe bir anlam 

verildiğinde, bu tanımdan apaçık tümceler oluşturabiliriz. Bu tümceler böylelikle, 

tıpkı ilkelerin; yani anlamı aksiyon olan tümcelerin, kullanılışı gibi kanıtlar 

oluşturulmasında kullanılabilir. 

Sözgelimi “3 + 1 = 4” tümcesinde ‘+’, ‘1’, ‘3’ göstergelerinin gönderimleri 

bilinsin. Buradan, ‘4’ göstergesi için “3 + 1 = 4 “ tanımsal denklemi aracılığıyla bir x 

atanır. Bu bir kez gerçekleştiğinde, bu denklemin içeriği kendiliğinden doğrudur ve 

kanıta ihtiyaç duymaz. 

Tanımlar ilkeler olarak değerlendirilmez. Bu bakımdan öne sürümlü 

tümcelerden ayrılırlar. Tanım bir öne sürüm olarak kabul edilirse, epistemik değeri a 

=a’dan farklı olmaz. Hiçbir tanım bilgimiz genişletmez. Frege tanıma ilişkin şu 

açıklamayı yapar: 

 

“Bir şeyin doğruluğunu kurmak için kanıt ya da görü gerekiyorsa o şey asla 
tanım olarak değerlendirilmez.”254 
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Dikkat edilirse Frege, bilginin mantıksal kaynağını çıkarımlarda görev üstlenen 

kaynak olarak değerlendirmişti. Bu çıkarımlarda mantık yasaları kuşkusuz görev 

almalıdır. Dolayısıyla, mantık yasalarının bilginin mantıksal kaynağı ile bağlantısının 

olması gerekir. Öte yandan Frege, mantık yasalarını aksiyom olarak ele alır. 

Aksiyomlar ise bilginin geometrik kaynağına dayanır. Dolayısıyla bu durumda bize 

Frege’nin sisteminde ortaya çıkan başka bir uyumsuzluğu gösterir. 
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SONUÇ 

 

 ‘Yargıların temellendirilmesi’ Kant’ın çözmeye odaklandığı temel bir sorun, 

felsefesinin kuruluşunu ve amaçlarını belirleyen biricik konudur. Kant’ın bu sorunu 

ele almaktaki hedeflerinden biri çağının biliminin Newton ile ulaştığı noktayı ortaya 

koymak ve onun felsefeye getirdiği yenilikleri yorumlamaktır. Hiç kuşkusuz yargı 

sorununun bu genel özelliği dışında Kant felsefesinin üzerine kurulduğu diğer 

sorunlarla da yakın ilgi içindedir. Bu açıdan bu konu felsefede temel bir öneme 

sahiptir. 

Kant, geçmiş felsefi sorunları çözmek ve çağına yol gösterebilmek adına 

yargıları yeni zeminlere taşır. Böylece ilk kez, çağının başlıca bilimsel kuramları olan, 

Newton Fiziği ve Euclides Geometrisi’nin teorik temellerini ortaya koymak amacıyla 

yargıların türlerinin ve zeminin belirlenmesini felsefi bir soruna dönüştürmüştür. 

Kant’ın bu amaçla yargıları, analitik, sentetik a priori ve sentetik a posteriori olarak 

bölümlemesi, yargılar konusundaki tartışmanın başlangıcını oluşturmuştur. Öyle ki, 

felsefenin gündemi ‘yargı nedir?’ sorusundan bağımsız olamaz hale gelmiştir. Çünkü 

bu soru sadece felsefeyi değil, felsefeyle ilgili çalışmaları yakından ilgilendirmektedir. 

Dolayısıyla, bu sorunun yanıtlanması Kant sonrası filozofların da temel uğraşlarından 

biri olarak sürmüştür. 

Yargı sorununa önemli açılımlar getiren düşünlerin başında Frege gelir. 

Frege’de de temel felsefi problem yine yargıdır; fakat çıkış noktasında ağırlıklı olarak 

matematik bulunur. Frege, matematikte karşılaştığı sorunları çözme gayesiyle 

yargıları ele almıştır. Diyebiliriz ki yargılar, Frege’yle beraber yeni bir çehreye 

kavuşmuştur. Nitekim Frege yargılar için yeni temeller kurgulamış; yargı formlarında 

ve temellerinde kökten değişikliklere gitmiştir. Ancak bu yeni temellerde de sorunlar 

ortaya çıkmıştır. Buna karşın Frege’nin yargının temellerine getirdiği yaklaşım 

mantık çalışmalarını doğrudan etkilemiş ve belirgin biçimde belirlemiştir. 

Tezimizin çıkış noktası yargıların temellendirilmesi sorunudur. Bu sorun, 

Kant’ın ve Frege’nin felsefi görüşlerini anlamak açısından büyük önem taşır. Çünkü 

Kant ve Frege hem felsefelerinde yargıyı başlıca sorun olarak ele almış, hem de 
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sonraki tartışmaları belirlemişlerdir. Öyle ki Kant’ın yargı üzerine felsefi 

soruşturmaları, kendisinden sonra pek çok çalışmayı, özellikle Viyana Çevresi ve Yeni 

Kantçılık aracılığıyla fizik felsefesi çalışmalarını; Frege’nin görüşleri ise matematik 

felsefesi ve dil felsefesi çalışmalarını tetiklemiştir. Bu bağlamda tezimizdeki 

amaçlarımızdan biri, yargıları temellendirme konusunda Kant’ın ve Frege’nin 

yaklaşımlarını ortaya koymak oldu.  

Kant, yargıların zemini transendentallikte, Frege ise dilsel-mantıksal 

karakterde, uzamsal-zamansal, fiiili-gerçek olmayan bir çeşit ‘aşkınlık’ta bulur. Bu 

anlayış farklığı neden kaynaklandığı araştırmak tezimizin odağındaki problemi 

oluşturdu. Kanımızca bu anlayış farklılığının kaynağı, Kant ile Frege’nin ‘tasarım’ 

konusuna farklı yaklaşımlarıdır.  

Kant yargıların temeline tasarımları koyarken, Frege tasarımları yargıların 

temellerinden uzaklaştırır. Böylelikle farklı yargı anlayışları ortaya çıkar.  

Öte yandan bu iki filozofun yargı anlayışlarını değerlendirirken Bolzano’dan 

söz etmek gerekir. Çünkü Bolzano bu iki filozof arasında adeta bir geçiş koridorudur. 

Bolzano, yargı sorununa bir yanıyla Kant bakımından, öte yanıyla Frege bakımından 

yaklaşır. O, yargıları Kant’ta olduğu gibi, tasarımların bir toplamı olarak görür. Diğer 

taraftan bu tasarımlar aşkın bir yapıdadır. Bu bakımdan Bolzano, Frege’yi önceler; 

çünkü Frege de yargıların zeminini ‘aşkınlık’ta bulur.  

İşte bu temel eksende bu üç filozofun “yargı nedir?” sorusuna verdiği yanıtlar 

hem kendi dönemlerindeki, hem de sonraki dönemin felsefe sorunlarını etkilemiştir. 

Tezimizin bir başka amacı a prioriliği incelemekti. A prioriliği incelemenin bir 

yolu da yargıları incelemektir. Çünkü a priorilik, başlı başına bir sorun olmanın 

ötesinde, yargılara koşut giden ve yargılarla ilgili bir incelemenin olmazsa olmaz 

öğesidir.  

Yukarıda belirttiğimiz gibi yargıların temelleri de tasarımlara dayanır. Öyleyse 

tasarımın Kant, Bolzano ve Frege’deki yerini ve bağlamını anlamak hem a prioriliği 

hem de yargıların temellendirilmesine olanak sağlayabilmektedir. En önemlisi de 

günümüz a priorilik tartışmaları Kant, Bolzano ve Frege’siz anlaşılmaz. 
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A priorilik tartışmasını Kant’la başlatmak hiç de yanlış olmaz. Kant’tan önceki 

filozoflarda a prioriliği, doğuştancılık [innate] düşüncesi ile eşleştirmek yerinde 

olacaktır. ‘A priori’ kavramına doğuştancılık açısından baktığımızda söylenilebilecek 

şey, doğuştancıların tüm deneyimleri önceleyen doğuştan içerikler sunduklarıdır. 

Kant ise insana içkin bilme yetilerinin a prioriliğinden söz eder. Bunun yanı sıra Kant 

bilme yetilerinin birlikte iş görmesi sonucu, farklı düzeyde bir a priorilik de kurgular. 

İşte böylesi bir a priorilik temeliyle Kant çağının bilimlerinin teorik temellerini atmak 

ister. Bolzano ve Frege, Kant’ın a prioriliği bilme yetileri yoluyla sağlamasını 

psikolojik bir yaklaşım olarak değerlendirir. Bu nedenle prioriliği farklı yaklaşımlarla 

ele almışlardır. Öyleyse, a prioriliğin Kant’la ortaya çıkan tanımı hiç kuşkusuz 

Bolzano ve Frege ile yeni bir çehre kazanmıştır. Denilebilir ki Kant felsefesinde a 

priorinin ne olduğunu yerine ve önemini Bolzano ve Frege’ye bakmadan anlamak 

mümkün değildir. Dolayısıyla günümüz felsefesini anlamak söz konusu değildir.689 

Bundan ötürü tezimizin doğal bir başka amacı da, Kant, Bolzano ve Frege’nin temel 

felsefesini ortaya koymak; ancak bunu a priori kavramına bizi götürecek biçimde 

yapmak olmuştur. Böylelikle a priori kavramının değişimi ve gelişimini ortaya 

koymayı amaçladık . 

Yukarıda dile getirdiğimiz gibi Kant yargıyı temellendirirken tasarımlardan yola 

çıkar. Yargının en temel öğesi ise tasarımdır. Ancak Kant’ın tasarımın tam bir 

tanımını verdiği söylenemez. Çünkü Kant için tasarımın tanımında için her defasında 

başka bir tasarıma gereksinim duyulur. Yargı, tasarımların bir sentezidir. Tasarımlar 

çeşitli düzeylerde sentezlenerek, kavramlara ve yargılara bizi götürür. Bu süreçlerde 

insanın içkin bilme yetileri devrededir. Tüm bu olup bitene zemin tamalgının 

kökensel sentetik birliğidir. Çünkü çeşitli düzeylerdeki tasarımların taşınması ve tüm 

tasarımlarının birlikli olarak öznede bulunuşu bu yolla sağlanır. Yukarıda belirttiğimiz 

gibi Kant bu durumu düşünüyorumun tüm tasarımlara eşlik etmesi olarak 

değerlendirir. Dolayısıyla Kant yargılara bir zemin sağlar ve onları tasarımlardan 

türetilebilmesinin gerekçelendirilişini açıklar. Ne var ki, Kant’ın tasarımı ve yargıyı 

                                                                 
689

 Günümüz felsefesinde a priorilike ilgili tartışmalar için Bkz.: Şafak Ural, Pozitivist Felsefe, İstanbul, 
Say, 2006, s. 15-20. 
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bilme yetileri temelinde alışı ve ‘nasıl düşündüğümüzü’ açıklaması Bolzano ve Frege 

tarafından psikolojizm olarak görülür. Bu yüzden bu filozoflar yargıyı farklı 

bağlamlarda ele almayı seçmişlerdir. 

Bolzano’da yargıyı tasarımların bir bileşimi olarak görür. Tasarım kendisi yargı 

olmayan yargı parçasıdır. Bolzano, Kantçı tasarım anlayışının sorunlarında kaçınmak 

amacıyla, tasarımları öznel ve nesnel olmak üzere ikiye böler. Kant açısından tasarım, 

hem öznel hem de tüm öznelerde ortak bir temelde oluşu bakımından nesnel bir 

yapıdadır. Bolzano, Kant’tan farklı olarak, tasarımın öznel yanını nesnel yanından 

kesin biçimde ayırır. Bu ayrım gerçekte yargıdaki nesnel içerik ile psikolojik öğeleri 

ayırmak üzere yapılır. Öznel tasarımlar bir araya gelerek, öznel yargıları; nesnel 

tasarımlar bir araya gelerek nesnel yargıları/tümceleri oluşturur. Bu örten bir 

bağıntıdır. Yani her öznel tasarım ya da tümceye nesnel bir tasarım ya da tümce 

karşılık gelir. Böylelikle Bolzano doğrulukları zihinden bağımsız semantik bağıntılara 

taşır. Ancak semantiğe yapılan bu vurgu zeminini aşkın bir alanda bulur. Çünkü 

Bolzano’ya göre nesnel tasarımlar ve tümceler fiilen gerçek olmayan şeylerdir ve 

insan bağımsız olarak ‘var olurlar’. Dolayısıyla Bolzano, Kantçı tasarım anlayışının 

sorunlarından kaçınmak üzere, nesnel/kendinde tasarımlara sığınmış; ancak 

tasarımlarla insan arasındaki bağıntıyı bir ‘mitik / metafor’ yoluyla açıklamayı 

seçmiştir.  

Bolzano, nesnel tasarımlar aracılığıyla öznel tasarımların yakalandığını 

[erfassen] öne sürer. Ancak Bolzano bu yakalayışın nasıl olduğu hakkında bir 

açıklama yapmaktan özellikle kaçınarak, “nesnel tasarımlar aracılığıyla öznel 

tasarımların belirişinin nasıl gerçekleştiğini bana sormayın” demektedir. 

Frege, ise tasarımları öznel ve kişiye özel sayar. Bu nedenle Frege, yargıyı 

tasarımlara dayanarak temellendirmez. Frege‘nin tasarıma yönelik bu olumsuz 

yaklaşımı onu yargının temeli konusunda yeni arayışlara götürmüştür. Frege’yle 

birlikte eksen, transendental temellerden dile kaymıştır. Bu eksen değişikliği ‘dile 

dönüş’le sonuçlanmıştır. Dile dönüşün amacı, dildeki öznel öğelerin ayıklanarak 

nesnel içeriklerin yakalanmasıdır. Frege, farklı yargıların aynı içeriği dile 

getirebilmelerinden yola çıkarak, tüm dillere içkin derin bir dilin bulunduğunu 
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varsayar. Bu derin dil her türlü doğal dile gömülü durur. İşte bu derin dille taşınan 

hakkında yargı verilebilir içerikler ya da düşüncelerdir. Düşünceler fiilen gerçek olma 

anlamında varoluşu bulunmayan, insandan bağımsız entitelerdir. Frege, insan zihni 

ve dış dünya dışında üçüncü alanda tanımladığı düşüncelerin nasıl bilinç içeriği 

olduğu konusunda getirdiği açıklamalar felsefi gerekçelendirmeden yoksundur. 

Bilen özneden bağımsız ve onlarla fiziksel etkileşime girmeyen soyut entiteler olan 

düşüncelerin bilgisinin nasıl elde edildiği bu bakımdan büyük bir gizemdir. Bu 

çerçevede Frege, yargıyı, yakalanan düşüncenin doğruluğunun tanınması olarak 

nitelendirir. Düşünme yoluyla, nesnel içerikler yani düşünceler yakalanır ve dile 

getirilir.  

Görüldüğü gibi Frege yargıyı açıklayan bir tanım yapmamış, yargıyı 

betimleyerek açıklamıştır. Dolayısıyla yargıların dayandığı zeminin araştırılması 

Frege’nin doğrudan ilgisi içinde olmamıştır. Bu durum, Frege’nin yargıyı özsel 

bakımdan tanımlanamaz kabul etmesinin bir sonucudur.  

Frege, düşünceleri ortaya koyan bir dil oluşturmakla, psikolojik olanla 

mantıksal olanı, yani öznel olanla nesnel olanı ayırmak ister. Bu çaba Frege’nin 

yargıları dile getirme bakımından bir devrim yapmasına yol açar. Frege yargıyı dile 

getirirken geleneksel olarak kullanılan özne-yüklem-kopula bağıntısını kırmıştır. 

Bunlar yerine yargıyı fonksiyon-argüman ikilisi üzerinden ele alır. Bunun yanı sıra 

fonksiyon-argümana karşılık gelecek biçimde, yargıyı doymamışlık-doymuşluk 

üzerinden açıklar. Frege, bu çerçevede kavramı geleneksel anlamlarının dışına taşır. 

Ona göre kavram, tasarımların sentezi değil; tersine temelde duran, basit bir şeydir 

ve yüklemseldir. Kavrama ilişkin bu özellikler onun yargıyı fonksiyon-argüman 

biçiminde ele almasını sağlar. Böylelikle yargı, özne-yüklem-kopula formunun 

taşıdığı kısıtlayıcılıktan kurtularak, düşünceleri açıklı dile getirecek bir form kazanmış 

olur.  

Görüldüğü gibi yargılara bir zemin kazandırmak kaygısı Kant, Bolzano ve 

Frege’de tasarımların ele alınışı ile yakından ilgilidir. Kant, yargıyı tasarımlar 

üzerinden transendental bir zeminde ele alırken, Bolzano, aşkın nesnel tasarımları 
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yargının zemini yapmıştır. Frege ise tasarımları yargılardan uzaklaştırarak aşkın bir 

dilsel zemin kurmuştur. 

Bu üç filozofun yargıyı ele alıştaki yaklaşım farkı analitik konusunuda da farklı 

açılardan görmelerine neden olmuştur:  

Kant açısından analitiklik, bir yargıda yüklemin, öznede içerilmesiyle sağlanır. 

Kant’a göre analitik yargılar bilgimizi genişletmez, yalnızca bilineni yineler. Öte 

yandan bu yargılar zorunlu doğruluklardır. Analitik yargıları oluşturan kavramların 

empirik ya da saf olmaları önemli değildir. Önemli olan kavramlar arasında 

kurulabilen bağıntıdır. Bu bakımdan analitiklik Kant’ta semantikle ilgilidir. Fakat 

Kant’ın yüklem ile özne arasındaki bağıntıyı düşünme ve içerme üzerinden kurması, 

diğer filozoflarca sorunlu görülür. Çünkü onlara göre bu yaklaşım psikolojik zeminli 

bir açıklama içerir.. Bir başka sorun ise tüm yargıların olduğu gibi analitik yargıların 

da tam-algı temelinde kuruluyor olmasıdır. Yargıya zemin olan bu kaynak Bolzano ve 

Frege tarafından kuşkuyla karşılanır. 

Bolzano için analitiklik, bir tümceyi oluşturan tasarımların en az birinin 

değişmesiyle tümcenin doğruluk değerinin değişmemesidir. Tümcede böylesi hiçbir 

tasarım bulunmazsa tümce sentetiktir. Oysa yukarıda belirttiğimiz gibi Bolzano 

tümcede neyin değiştirilebileceği konusunda net değildir. Bu durum tümcelerin 

niteliğini belirlemek konusunda güçlükler doğurur. 

Frege için analitiklik büyük önem taşır. Çünkü ömrünü adadığı özlem olan 

aritmetiği mantığa indirgeme çabası analitiklikle ilgilidir. Bu bakımdan analitiklik 

Frege için kurucu bir yapıdadır. Bu durum Kant’ın analitikliğe yüklediği özellikleri 

aşar niteliktedir. Çünkü Kant’ta analitiklik, bilgiyi genişletmeden, var olanları yineler. 

Frege’de analitiklik, tümcenin gerekçelendirilişiyle ilgilidir. Her analitik 

tümcede, tümcenin doğru oluşunu sağlayan bir gerekçe bulunur. Bu gerekçenin ise 

bir kanıta gereksinimi vardır. Bu kanıt mantıksal yasalarla sağlanır. Bir tümcenin 

doğru oluşunun kanıtlanması çözümlemeyle yapılır. Çözümleme ilksel doğruluklar 

bulunana kadar geri gider. Bu işlemler sonucunda elde kalan mantıksal yasalar ya da 

tanımlar ise, bu bir analitik doğruluktur. Görüldüğü gibi analitik yargıların Frege’deki 

zemini mantıksal ilkelerdir. Mantıksal ilkeler ise tanımlamaz doğruluklardır. Buradaki 
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doğruluklar yakalanan düşüncelerdir. Dolayısıyla, Frege için analitiğin kökeni de 

düşüncelere dayanır. Bunun yanı sıra Frege’de analitiklik aynı zamanda a prioriliğin 

olanağıdır. Öyleyse tümcelerin mantıksal bağıntılarla birbirlerinden türetilmesi, a 

prioriliğin de kaynağıdır.  

Mantıksal bağıntılar da düşüncelere dayandığından diyebiliriz ki Frege’de a 

priorilik düşüncelerin yakalanmasının sonucudur. Ne var ki, ‘düşünceler’ anlayışı 

Frege’nin yumuşak karnıdır. Frege, tezimizde ortaya koymaya çalıştığımız gibi 

düşünceler anlayışını tutarlı bir biçimde kuramamıştır. Öyle ki transendental bir 

zeminden kaçınmak isterken, aşkın bir alana mahkum olmak zorunda kalmıştır.  

Yargı sorununun ilgili olduğu bir başka konu sentetik a prioriliktir. Kant’ın 

tanımladığı biçimiyle sentetik yargılar, özne ile yüklem arasındaki bağıntının görü 

aracılığıyla sağlandığı yargılardır. Görü saf olduğunda sentetik a priori, empirik 

olduğunda ise sentetik a posterior iyargılar oluşturulur. Sentetik a priori yargılar, 

başka türlüsü mümkün olmayan zorunlu, genel geçer ve bilgiyi genişletir niteliktedir. 

Belirttiğimiz gibi sentetik a priori yargılara aritmetikte, geometride ve ilkeler 

düzeyinde fizikte rastlanır.  

Bolzano açısından sentetik a priori yargılar, saf kavramsal bilgiye dayanır. Bu 

bakımdan sentetik a prioliğin Bolzano yorumu, Kant’tan radikal bir kopuşa karşılık 

gelir. Bolzano, görüyü, öznel, anlık ve tekil bir tasarım olarak varsayar. Bu nedenle 

genel geçer olarak kurguladığı sentetik a priori yargıların temellerinde görüye yer 

vermez. Görü yerine Bolzano kavrama başvurur. Bolzano’nun anlayışına göre bir 

kavrama sahip olmak, kavramla ilgili çıkarım yapabilmenin zeminin oluşturur. 

Frege’nin sentetik a priorilik konusundaki görüşleri zaman içerisinde 

değişmiştir. Bu değişikliğin nedeni Frege’nin görüye ilişkin yaklaşımıdır. Frege, 

başlarda geometri dışında görünün yargıların zemininde yer almasına şiddetle karşı 

çıkarken; olgunluk döneminde, özellikle felsefi dizgesinde ortaya çıkan paradokstan 

sonra yargıların kuruluşunda görüye başvurmak zorunda kalmıştır. Görüler, 

yargıların geometrik kaynağı adını verdiği bir kaynaktan sağlanır. 

Görüldüğü gibi Kant, Bolzano ve Frege’nin yargıların temellendirilmesi ve a 

priorilik konusunda öne sürdükleri yaklaşımlar farklılık göstermektir. Bu farklılık, 
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ortaya koyduğumuz gibi tasarım anlayışlarından kaynaklanır. Kant, transendental bir 

zeminde, Bolzano ve Frege ise ‘aşkın’lığa varan bir temelde tasarımı ele almışlardır. 

Her üç filozofun dizgesinin boşluklar içermesi ve konuya ilişkin bütünüyle tam 

yanıtlar verememiş olması, sorunun günümüze kadar süregelmesin bir nedenidir. 

Kant’ın, Newton sisteminden ahlak önermelerine kadar uzanan bir alanda güvenilir 

bir zemin arama ve ortaya çıkarma, hem bilimsel hem sosyal hem de teolojik çözüm 

getirme çabası onu yargı konusunu ele almaya yönlendirmiştir. Bu sorunların 

başında a priorilik ve analitiklik gelmektedir. 

Sonuçta yargılarla başlayan sorunlar yumağı felsefenin gündemini işgal etmiş, 

Bolzano ve Frege ile birlikte bu yumak daha da büyümüştür.  

Gerçi bu düşünürün sorunlar yumağını el ele büyütmüş olsalar da, ortaya 

koydukları çözümler farklı alanlarda, doğrudan ya da dolaylı biçimde çok önemli 

değişikliklere ve gelişmelere yol açmıştır. Matematik, fizik, psikoloji bu alanların 

başında gelmektedir. 

Kant, Bolzano ve Frege ile başlayan ve günümüze kadar gelen felsefi sorunlar 

yumağının günümüzde halen tüm ağırlığıyla varlığını sürdürdüğü söylenebilir. 

Analitik felsefe, sanat felsefesi, bilim felsefesi vb. felsefenin bir çok alt disiplinin hiç 

kuşkusuz her zaman yargılarla ilgisi bulunur. Bu bakımdan bu üç filozofun ‘yargı’, ‘a 

priorilik’, ‘analitiklik’ ve ‘sentetik a priorilik’ gibi sorunlara verdiği yanıtlar bir kenara 

bırakılarak, günümüz felsefesinde yürütülen tartışmalar bütünüyle anlaşılamaz.  

 



 224 

KAYNAKÇA 

 

Aristoteles: Kategoriler, Çev: Ahmet Arslan, İstanbul, Sosyal 

Yayınları, 1996. 

Aristoteles: Yorum Üzerine, Çev: S. Babür, İstanbul, İmge Kitabevi 

Yayınları, 2  2. 

Aristoteles: İkinci Çözümlemeler, Çev. Ali Houshiary, İstanbul, Yapı 

Kredi Yayınları, 2  5. 

Aristotle: Metaphysics, Vol I & II, Trans. by H. Tredennick, 

Cambridge, Harward University Press, 1961. 

Aristotle:  On The Soul-Parva Naturalia-On Breath, Trans. by W. 

S. Hett, Cambridge, Harvard University Press, 1957. 

Beaney, Michael: The Frege Reader, Oxford, Blackwell, 1997. 

Beck, Lewis White: "Can Kant's Synthetic Judgments Be Made Analytic?", 

Kant Studien, Sayı 47, 1955, s. 168-181. 

Bochenski, J. M.:  Formale Logik, Freiburg, Munich, 1956. 

Bolzano, Bernard:  “Contributions to a Better-Grounded Presentation of 

Mathematics”, The Mathematical Works of Bernard 

Bolzano, Oxford, Oxford University Press, 2004, s. 83–

137 

Bolzano, Bernard:  Beyträge zu einer begründeteren Darstellung der 

Mathematik, Prague, Caspar Widtmann, reprint: 

Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1974.  

Bolzano, Bernard:  Příhonský, František Neuer Anti-Kant: oder Prüfung 

der Kritik der reinen Vernunft nach den in Bolzanos 

Wissenschaftslehre niedergelegten Begriffen, Bautzen, 

Hiecke, 1850. 

Bolzano, Bernard:  Theory of Science, Ed., by Rolf George, Oxford, Oxford 

University Press, and Berkeley-Los Angeles, University 

of California Press, 1972. 



 225 

Bolzano, Bernard:  Theory of Science, Ed. by Jan Berg, Dordrecht, D. 

Reidel, 1973. 

Bolzano, Bernard:  Wissenschaftslehre, Leipzig, Felix Meiner, 1929. 

Bolzano, Bernard: "Zur Lebensbeschreibung," Gesamtausgabe, ser. 2A, 

vol. 12, Stuttgart-Bad Cannstatt, Friedrich Frommann 

Verlag, 1977. 

Brook, Andrew:  Kant and the Mind, Cambridge, Cambridge University 

Press, 1994. 

Brown, James Robert:  The Philosophy of Mathematics, London and 

NewYork, Routledge, 1999. 

Buroker, Jill Vance:  Kant's Critique of Pure Reason, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2006. 

Cassirer, Ernst: Kant’ın Yaşamı ve Öğretisi, çev. Doğan Özlem, 

İstanbul, İnkıkâp Kitabevi, 1996 

Celeve, van James: Problems from Kant, New York, Oxford University 

Press, 1999. 

Chrudzimski, Arkadiusz; 

Huemer, Wolfgang,  Phenomenology and analysis: essays on Central 

European philosophy, Frankfurt, Ontos Verlag, 2008. 

Coffa, J. Alberto:  Semantic Tradition from Kant to Carnap, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1991. 

Coffa, J. Alberto:  “Kant, Bolzano and the Emergence of Logicisim”, The 

Journal of Philosophy, Vol. 79, No. 11, Seventy-Ninth 

Annual Meeting of the American Philosophical 

Association, Eastern Division, Nov., 1982, s. 679-689. 

Denkel, Arda: “Frege’nin Dil Felsefesi: Ana Çizgiler”, Felsefe 

Tartışmaları,  sayı 5, s. 24-47. 

Descartes, René: Felsefenin İlkeleri, Çev. Mehmet Karasan, İstanbul, 

M.E.B., 1967. 



 226 

Descartes, René: “Meditations on First Philosophy”, Philsosophical 

Writings, Ed. by. Elizabeth Anscombe and Peter 

Thomas Geach, NJ, A Pearson Company, 1971. 

Descartes, René: “Principles of Philosophy“, Philsosophical Writings, Ed. 

by. Elizabeth Anscombe and Peter Thomas Geach, NJ, 

A Pearson Company, 1971. 

Descartes, René: “Rules for the Guidance of Our Native Powers”, 

Philosophical Writings, Selected and Translated by 

Norman Kemp Smith, Rules for the Guidance of Our 

Native Powers, New York, The Modern Library, 1958. 

Descartes, René: “The Correspondence”, The Philosophical Writings of 

Descartes Vol. III, Trans. By., John Cottingham, Robert 

Stoothoff, Dugald Murdoch, Anthony Kenny, Avon, 

Cambridge Universtiy Press, 1991. 

Descartes, René: Metot Üzerine Konuşma, Çev. Mehmet Karasan, 

İstanbul, MEB, 1986. 

Drozdek, Adam:  “Logic and Ontology in the Thought of Bolzano”, Logic 

and Logical Philosophy, Vol. 5, Edited by the 

Department of Logic, Nicolaus Copernicus University, 

1997, s. 3-18. 

Dumitriu, Anton:  History of Logic, Band 3, Bucharest, Abacus Press, 

1977. 

Dummett, Michael:  Frege and Other Philosophers, Oxford, Oxford Press, 

1991. 

Dursun, Yücel:  Felsefede ve Matematikte Analitik/Sentetik Ayrımı, 

Ankara, Elips, 2004. 

Frege, Gottlob:  “17 Kernsätze zur Logik”, Nachgelassene Schriften 

und Wissenschaftlicher Briefwechsel, Band I, 

Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1969. 



 227 

Frege, Gottlob:  Aritmetiğin Temelleri, çev. Bülent Gözkân, İstanbul, 

YKY, 2007. 

Frege, Gottlob: ”Aufzeichnungen für Ludwig Darmstaedter”, Kleine 

Schriften, Darmstadt, Geroge Olms, 1967. 

Frege, Gottlob:  “Aufzeichnungen für Ludwig Darmstacdtcr”, 

Nachgelassene Schriften und Wissenschaftlicher 

Briefwechsel, Band I, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 

1969. 

Frege, Gottlob:  “Ausführungen über Sinn und Bedeutung”, 

Nachgelassene Schriften und Wissenschaftlicher 

Briefwechsel, Band I, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 

1969. 

Frege, Gottlob:  Begriffsschrift, Hildseim, Geroge Olms, 1964. 

Frege, Gottlob:  “Booles rechnende Logik und die Begriffsschrift”, 

Nachgelassene Schriften und Wissenschaftlicher 

Briefwechsel, Band I, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 

1969. 

Frege, Gottlob: ”Das Trägheitsgesetz”, Kleine Schriften, Darmstadt, 

Geroge Olms, 1967. 

Frege, Gottlob:  Die Grundlagen der Arithmetik: eine logisch-

mathematische Untersuchung über den Begriff der 

Zahl, Breslau, W. Koebner, 1884.  

Frege, Gottlob: “Die Verneinung”, Kleine Schriften, Darmstadt, 

Geroge Olms, 1967. 

Frege, Gottlob:  “Einleitung in die Logik’”, Nachgelassene Schriften 

und Wissenschaftlicher Briefwechsel, Band I, 

Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1969. 

Frege, Gottlob:  “Erkenntnisquellen der Mathematik und der 

mathematischen Naturwissenschaften”, 

Nachgelassene Schriften und Wissenschaftlicher 



 228 

Briefwechsel, Band I, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 

1969. 

Frege, Gottlob: “Funktion und Begriff”, Kleine Schriften, Darmstadt, 

Geroge Olms, 1967. 

Frege, Gottlob:  Fünf Logische Studien, Göttingen, Vandenhoeck & 

Ruprecht, 2008.  

Frege, Gottlob: “Gedanken”, Kleine Schriften, Darmstadt, Geroge 

Olms, 1967. 

Frege, Gottlob: “Gedankengefüge”, Kleine Schriften, Darmstadt, 

Geroge Olms, 1967. 

Frege, Gottlob:  Grundgesetze der Arithmetik, Band I, Jena, Verlag 

Hermann Pohle, 1893.  

Frege, Gottlob:  Grundgesetze, Band II, Jena, Verlag Hermann Pohle, 

1904. 

Frege, Gottlob:  “Kurzeze übersieht meiner logischen Lehren”, 

Nachgelassene Schriften und Wissenschaftlicher 

Briefwechsel, Band I, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 

1969. 

Frege, Gottlob:  “Logik”, Nachgelassene Schriften und 

Wissenschaftlicher Briefwechsel, Band I, Hamburg, 

Felix Meiner Verlag, 1969. 

Frege, Gottlob:  “Logik in der Mathematik”, Nachgelassene Schriften 

und Wissenschaftlicher Briefwechsel, Band I, 

Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1969. 

Frege, Gottlob:  “Meine grundlegenden logischen Einsichten”, 

Nachgelassene Schriften und Wissenschaftlicher 

Briefwechsel, Band I, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 

1969. 

Frege, Gottlob:  “Neuer Versuch der Grundlegung der Arithmetik”, 

Nachgelassene Schriften und Wissenschaftlicher 



 229 

Briefwechsel, Band I, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 

1969. 

Frege, Gottlob:  Nachgelassene Schriften und Wissenschaftlicher 

Briefwechsel, Band II, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 

1976. 

Frege, Gottlob:  Posthumous Writings, Trans. By. Peter Long, Roger 

White, Oxford, Basil Blackwell, 1979. 

Frege, Gottlob:  The Basic Laws of Arithmetic, Trans. by M. Furth, 

Berkeley, University of California Press, 1964. 

Frege, Gottlob:  Tranlations from Philosophical Writings, Oxford, Basil 

Blackwell & Mott Ltd., 1960. 

Frege, Gottlob: “Über die Grundlagen der Geometrie II”, Kleine 

Schriften, Darmstadt, Geroge Olms, 1967. 

Frege, Gottlob: “Über Sinn und Bedeutung”, Kleine Schriften, 

Darmstadt, Geroge Olms, 1967. 

Gardner, Sebastian : Kant and the Critique of Pure Reason, London, 

Routledge, 2000. 

Garver, Newton: “Analyticity and Grammar”, The Monist, Vol. 51., No. 

3, July, 1967, s. 397-425. 

Gaukroger, Stephen:  An Essay On Descartes’s Conception of Inference, 

Oxford, Clarendon Press, 1989. 

George, Rolf:  “Editors Introduction”, Theory of Science içinde, ed. 

Oxford, Oxford University Press, and Berkeley-Los 

Angeles, University of California Press, 1972, s. xxiii-

xlvi. 

Gözkân, Bülent:  “Frege’nin Anlam Kuramının Kökenleri”, Anlam 

Kavramı Üzerine Yeni Denemeler, Der. Sibel Kibar, 

Selma Aydın Bayram, Ayhan Sol, Ankara, Legal 

Yayınevi, 2 1 . 



 230 

Gözkân, Bülent:  “Frege ve Aritmetiğin Temelleri”, Aritmetiğin 

Temelleri içinde, İstanbul, YKY, 2007, s. 13-74. 

Green, Karen :  Dummet: philosophy of Language, Cambridge, Polity 

Press, 2001, 

Hanna, Robert:  Kant and the Foundations of Analytic Philsophy, 

Oxford, Clarendon Press, 2001. 

Hatfield, Gary:  “Descartes and the Meditations”, London, Routledge, 

2003. 

Heijenoort, Jean van:  From Frege to Gödel: A Source Book in 

Mathematical Logic, 1879-1931, London, Harvard 

University Press, 1967. 

Hume, David:  An Inquiry Concerning Human Understanding, The 

Modern Library, London, 1967. 

Hume, David:  A Treatise of Human Nature, Oxford, Clarendon Press, 

1888. 

Kant, Immanuel:  Bemerkungen zu den Beobachtungen über das 

Gefühl des Schönen und Erhabenen, Rostocker 

Kantnachlass, Preisschrift über die Fortschritte der 

Metaphysik, Nachlass, Kants gesammelte Schriften, 

Ed. Königlich Preussischen Akademie der 

Wissenschaften Band XX, Berlin, G. Reimer, 1902. 

Kant, Immanuel:  Briefwechsel 1747-1788, Kants gesammelte Schriften, 

Ed. Königlich Preussischen Akademie der 

Wissenschaften Band XI, Berlin, G. Reimer, 1902.  

Kant, Immanuel:  Critique of Pure Reason, Trans. by Paul Guyer, Allen N. 

Wood, Cambridge, Cambridge University Press, 1998. 

Kant, Immanuel:  Immanuel Kants Werke Band VIII., Ed. Ernst Cassirer, 

Berlin, Verlegt Bei Bruno Cassirer, 1923. 



 231 

Kant, Immanuel: Kritik der Reinen Vernunft, Kants gesammelte 

Schriften, Band III-IV, Ed. Königlich Preussischen 

Akademie der Wissenschaften, Berlin, G. Reimer, 1902. 

Kant, Immanuel:  Kritik der Practischen Vernunft, Kants gesammelte 

Schriften, Band V, Ed. Königlich Preussischen 

Akademie der Wissenschaften, Berlin, G. Reimer, 1902. 

Kant, Immanuel:  Kritik der Reinen Vernunft, Felix Meiner Verlag, 

Hamburg, 1998. 

Kant, Immanuel:  Logik, Kants gesammelte Schriften, Band IX, Ed. 

Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften 

Berlin, G. Reimer, 1902. 

Kant, Immanuel:  Logik, Kants gesammelte Schriften, Band XVI, Ed. 

Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften 

Berlin, G. Reimer, 1902.  

Kant, Immanuel:  Metaphysische Anfangsgründe der 

Naturwissenschaft, Kants gesammelte Schriften, 

Band IV, Ed. Königlich Preussischen Akademie der 

Wissenschaften, Berlin, G. Reimer, 1902. 

Kant, Immanuel:  Prolegomena, Kants gesammelte Schriften, Band IV, 

Ed. Königlich Preussischen Akademie der 

Wissenschaften, Berlin, G. Reimer, 1902. 

Kant, Immanuel:  Prolegomena, Çev.: İonna Kuçuradi, Yusuf Örnek, 

Ankara, Türkiye Felsefe Kurumu, 2  2. 

Kant, Immanuel:  Vorarbeiten und Nachträge, Nachlass, Kants 

gesammelte Schriften, Band XXIII, Ed. Königlich 

Preussischen Akademie der Wissenschaften Berlin, G. 

Reimer, 1902. 

Kenny, Anthony:  Frege, Harmondsworth, Penguin Books, 1995. 

Kitcher, Patricia:  Kant’s Transcendental Psychology, New York, Oxford 

Univesity Press, 1990. 



 232 

Kusch, Martin:  Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Psychologism" 

http://plato.stanford.edu/entries/psychologism/, 

çevrimiçi 19.12.2 11. 

Künne, Wolfgang:  “Propositions in Bolzano and Frege”, Gottlob Frege: 

Frege's Philosophy in Context”, Ed. Michael Beaney 

and Erich H. Reck, Oxon, Routledge, 2005. 

Lapointe, Sandra: Bolzano’s Theoretical Philosophy, Newyork, Palgrave 

Macmillan, 2011. 

Leibniz, Gottfried Wilhelm: Monadology, London, Routledge, 2000. 

Leibniz, Gottfried Wilhelm: New Essays Concerning Human Understanding, Trans. 

and Ed. by Peter Remnant and Jonathan Bennett, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1996. 

Leibniz, Gottfried Wilhelm:  Die philosophischen Schriften, Band I-VII, 

herausgegeben von C. J. Gerhardt, Berlin, George 

Olms Verlag, 1978. 

Lewis, Clarence Irving:  A Survey of Symbolic Logic, Berkeley, University of 

California Press, 1918. 

Locke, John:  An Essay Concerning Human Understanding, New 

York, Handım House Inc, 1939. 

Longuenesse, Beatrice:  Kant and the Capacity to Judge, Trans. by Charles T 

Wolfe, New Jersey, Princeton Unıversity Press, 2   . 

Mill, Jonh Stuart:  A System of Logic, Ratiocinative and Inductive, Being 

a Connected View of the Principles of Evidence and 

the Methods of Scientific Investigation, London, 

Parker, 1843. 

Mohanty, J. N.:  “The Concept of ‘Psychologism in Frege and Husserl”, 

Philosophy, Psychology, and Psychologism, Ed. Dale 

Jacquette, Dordrecht, Kluwer, 2003, s. 113-130. 

Moore, G. E.:  “The Nature of Judgment”, Mind, New Series, Vol. 8, 

No. 30, Apr., 1899, s. 176-193. 



 233 

Morcher, Edgar:  “BernardBolzano”, The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, Edward N. Zalta (ed. , (Çevrimiçi  

http://plato.stanford.edu/entries/bolzano/,(05.05. 

2012)  

Notturno, Mark Amadeus: “French Epistemology and the Fregean Dilemma”, 

Perspectives on Psychologism, Ed. Mark Amadeus 

Notturno, Leiden, E. J. Brill, 1989, s. 162-200. 

Paton, H. J. :  Kant’s Metaphysic of Experience, 2. Cilt, London, 

George Allen & Unwin Ltd, 1936. 

Peckhaus, Volker:  “Calculus ratiocinator versus characteristica 

universalis? The two traditions in logic, 

revisited”, Gottlob Frege: Critical Assessments of 

Leading Philosophers, Ed. Michael Beaney, Erich H. 

Reck, New York, Routledge, 2005. 

Plato:  Lysis, Symposium, Gorgias, Çev. W. R. M. Lamb, 

Harward University Press, Cambridge, 2005. 

Picardi, Eva :  Gottlob Frege: Critical Assessments Of Leading 

Philosopher, “Frege’s Anti-Psychologism”, Ed. Michael 

Beaney, Erich H. Reck, London, Routledge, 2005. 

Proust, Joëlle:  Questions of Forms, Trans. by Mineapolis, University 

of Minnesota, 1989. 

Quine, William Van Orman: “Main Trends in Recent Philosophy: Two Dogmas of 

Empiricism”, The Philosophical Review, Vol. 60, No. 1, 

Jan., 1951, s. 20-43. 

Resnik, Michael D.:  Frege and the Philosophy of Mathematics, London, 

Cornell University Press, 1980. 

Ricketts, Thomas G.:  “Objectivity and Objecthood: Frege’s Metaphysics of 

Judgement”, Frege Synthesized, Ed. Leila Haaparanta, 

Dordrecht, Kluwer, 1986. 



 234 

Rojszczak, Artur: From the Act of Juding to the Sentence: The Problem 

of Truth Bearers from Bolzano to Tarski, Dordrecht, 

Springer, 2005. 

Rusnock, Paul; George, Rolf: “Bolzano as Logician”, The Rise of Modern of Modern 

Logic: From Leibniz to Frege, Ed. Dov M. Gabbay, John 

Woods, Amsterdam, Elsevier, 2004, s. 177-205. 

Russell, Bertrand:  Philosohy Of Leibniz, London, Routledge, 1997. 

Schehter, Oded:  “Satz der Bestimmbarkeit and the role of Synthesis”, 

Salomon Maimon: Rational Dogmatist, Empirical 

Skeptic: Critical Assessments içinde, Ed. Gideon 

Freudenthal, Dordrecht, Kluwer, s. 18-54. 

Sebestik, Jan:  “Bolzano's Logic”, The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, Edward N. Zalta (ed. , (Çevrimiçi  

http://plato.stanford.edu/entries/bolzano-

logic/#LogTheSci, (05.05. 2012)  

Sluga, Hans: Gottlob Frege: London, Routledge and Kegan Paul, 

1980. 

Strawson, P. F.:  Bounds of Sense, Bristol, Methuan & Co, 1985. 

Tarski, Alfred:  “On the Conception of Logical Consequence”, Logic, 

Semantics, Meta-Mathematics,  Oxford, Clarendon 

Press, 1956. 

Ural, Şafak: Pozitivist Felsefe, İstanbul, Say, 2  6. 

Wild, John; Coblitz, J. L.:  “On Distinction Between the Analytic and Synthetic”, 

Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 8, 

Issue 4, 1968, s. 651-667. 

Wittgenstein, Ludwig:  Tractatus Logico Philosophicsus, London, Routledge, 

2002. 

Young, J. Michael:  “Functions of thought and the synthesis of intuitions”, 

The Cambridge Companion to Kant, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1992. s. 101-123.  



 235 

Young, J. Michael:  “Translator Introduction”, Kant Lectures on Logic, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1992. 

  



 236 

ÖZGEÇMİŞ 

1978 yılında Hanak’ta doğdum. İlkokulu Posof İlkokulu’nda, Ortaokul ve liseyi 

İstanbul Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nde tamamladım. Lisans eğitimimi 1996-

2  1 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü’nde 

yaptım. 2  2-2  6 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Felsefe Bilim Dalı’nda yüksek lisansımı tamamladım. Bu programdan “Kant’ın Eleştiri 

Öncesi Bilgi ve Bilim Görüşü” adlı tezle mezun oldum. 2  5 yılından beri İstanbul 

Üniversitesi Felsefe Bölümü Mantık Anabilim Dalı’nda asistanlık görevimi 

sürdürmekteyim. 2  6 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bilim Dalı’nda 

doktora programına başladım.   

 




