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ÖN SÖZ 

“Locke ve Berkeley’de Bilgi” başlıklı çalışmamızda, İngiliz Aydınlanma 

Felsefesinin iki önemli düşünürü olan Locke ve Berkeley’in ortaya koymuş olduğu 

düşünme biçiminin metinlerine ne şekilde yansıdığını belirlemeye çalıştık. Bu 

bağlamda, Locke ve Berkeley’in düşünce sisteminin merkezindeki “bilgi” kavramını 

çalışma konusu yaptık. Buradan hareketle Locke ve Berkeley felsefesinin esas 

kavramlarını ve sonrasında bilgiye nasıl ulaştıklarını, yansıtmayı hedefledik. 

Sistemlerinin belirleyicisi olan konuların benzer olması, geliştirmiş oldukları 

düşüncelerinin ana noktalarda benzer olabileceği fikrini beraberinde getirir. Bu 

sebepledir ki, bu iki düşünce biçimini araştırıp incelemeye ve karşılaştırılmaya değer 

bulduk. Yöntem olarak ve konuların daha iyi anlaşılabileceği düşüncesiyle Locke ve 

Berkeley’in bilgi görüşlerini iki ayrı bölümde incelemeyi daha uygun bulduk. Bu iki 

ekolün temel kavramları ve problematiklerini ortaya koyduktan sonra, 

çalışmamızdan hareketle ne gibi sonuçlara ulaşıldığını kısaca özetledik. 

İlk olarak Berkeley felsefesini büyük oranda şekillendiren Locke felsefesi 

üzerinde durduk. Locke’un felsefesine ait temel kavram ve ayrımlardan hareket ettik. 

Bunu yaparken, öncelikle Locke’un doğuştan fikirler öğretisi ve ide üzerine 

görüşlerini dile getirdik. Bu bağlamda Locke’un birincil ve ikincil nitelikler 

ayrımının ortaya koyduğu sonuçlara değindik.  

Sonrasında ise, Berkeley’in bu kavramları temel alarak, kendi düşüncesi 

bağlamında dile getirdiği düşüncelere yer verdik. Berkeley’in özellikle soyut idelere, 

birincil ve ikincil nitelikler ayrımına ve maddi töz kavramına ilişkin görüşlerine 

değindik. Çalışmamızın temelinde yer alan kavram olan idenin, Berkeley 

felsefesindeki yeri üzerinde durduk. Berkeley’in bu kavramı tanımlayış biçimi ve bu 

kavramdan hareketle Berkeley felsefesinin temel kavram ve problemlerine değindik. 

İdenin algıyla ve algılayan zihinle olan bağı üzerinden hareket ederek, bu temel 

kavramların içeriklerini belirledik. 

Çalışmamız için esas teşkil eden metinler, Locke’un İnsan Anlığı Üzerine 

Deneme adlı eseri ve Berkeley’in İnsan Bilgisinin ilkeleri Üzerine adlı eseri ve yine 

bu eseri takiben yayımlanan Hylas ile Philonous Arasında Üç Konuşma adlı eseri 
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olmuştur. Locke ve Berkeley’in bilgi görüşleri büyük oranda bu eserlerde ortaya 

çıkmaktadır. Bunun dışında, bu filozoflar üzerine yazılan makale ve İngilizce 

kaynaklardan yararlandık. Çalışmamızda ağırlıklı olarak bu üç eserden alıntı yaptık. 

Ayrıca bu tez, Bilimsel Araştırma Projesi Birimi tarafından; 2317-YL-10 nolu 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ olarak desteklenmektedir. 

Çalışmamın hazırlık sürecinde desteklerini esirgemeyen, vermiş olduğu fikir 

ve yardımları ile sabrını ve rehberliğini her zaman hissettiğim, çalışmamın ortaya 

çıkmasını mümkün kılan saygıdeğer Hocam Doç. Dr. Işıl BAYAR BRAVO’ya 

teşekkürlerimi sunarım. 
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ÖZET 

J. LOCKE VE BERKELEY’DE BİLGİ 

Gülümser DURHAN 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Felsefe Bölümü 

Yüksek Lisans Tezi, 153 sayfa, OCAK 2012 

Danışman: Doç. Dr. Işıl BAYAR BRAVO 

Bu çalışmanın amacı, iki deneyci filozof Locke ve Berkeley’in bilgi 
görüşlerini ve ilgili tartışmaları serimlemektir.  

Locke’un amacı insan bilgisinin doğasını, derecesini ve kapsamını 
incelemektir. Bunun için işe, doğuştan ideler öğretisini reddetmekle başlar. 
Deneyden gelmeyen birtakım bilgilere sahip olduğumuz varsayımını bir düş, bir 
yanılgı olarak görmekte ve tüm bilgilerimizin deneyden geldiğini göstermeye 
çalışmaktadır. Ancak Locke, bilgiyi deneyden başlatmasına karşın bilginin tam 
olarak ortaya çıkması için deneyin tek başına yeterli olmadığını düşünür. Locke 
felsefesinde bilgi için deney kadar ideleri oluşturmak, ideler arasında bağlantı 
kurmak ve bu bağlantıları algılamak gerekir. Bu bağlantıları algılamak için de sezgi 
ve akıl gereklidir. Bu nedenle Locke’un bilgi felsefesinde bilgi, deneyin yanı sıra 
aklın bağlayıcılığı olmadan gerçekleşmez. Bunun sonucunda da Locke felsefesinde 
bilgi, ideyle gerçeklik arasındaki ilişki üzerine değil, idelerin kendi aralarındaki 
bağlantı üzerine kurulur. Locke’un bilgiyi, ideler arasındaki bağlantılara 
indirgemesinin nedeni, idenin gerçeklikteki karşılığını aramamasıdır. Bilgiyi ideler 
arasındaki bağlantıların bilinmesi üzerine dayandırması, Locke’un bilgi sorununu 
sonuna kadar deneycilik üzerine temellendirmediği sonucunu ortaya çıkarır. 

Berkeley de, kendisinden önce yaşamış olan Locke gibi, bizim doğrudan ve 
aracısız olarak algıladığımız her şeyin kendi zihnimizdeki ideler olduğunu, doğuştan 
düşünceler bulunmadığını, tüm idelerimizin algısal deneyin sonucu olduğunu ve 
bilgimizin duyu-deneyi aracılığıyla sahip olduğumuz idelerden türediğini 
savunmuştur. İdelerden türeyen bilginin tek bir istisnası vardır: Tinsel varlıklara ya 
da insanın kendi benine ilişkin bilgidir. 

Şu halde, gerek Locke, gerekse Berkeley'in, bilgide deneye, duyuma ya da 
algıya son derece önem verdiklerini, bu süreçte, öznenin rolünü vurgulamış olmak 
bakımından aynı çizgide yer aldıklarını; ama Berkeley'in, özellikle soyut ve tümel 
kavramlar, birincil ikincil nitelikler ve gerçeklik konusunda Locke'dan ayrılarak, 
daha uç bir noktaya vardığını söylemek mümkündür. 

Anahtar kelimeler:  bilgi, deney, Locke, Berkeley, tin, ide, soyut ideler, 
doğuştan ideler, Tanrı, gerçeklik, sözcük, dil, töz 
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ABSTRACT 

THE KNOWLEDGE OF J. LOCKE VE G. BERKELEY 

Gulumser DURHAN 

Suleyman Demirel University, Department of Philosophy 

Master Thesis, 153 Page, JANUARY 2012 

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Işil BAYAR BRAVO 

The aim of this project is to expose two empiricist philosophers, Locke and 
Berkeley's knowledge views and related discussions. 

Locke’s purpose was to examine the nature and extent of human knowledge 
and the degree. Therefore, he began by rejecting the doctrine of innate ideas. The 
assumption that we have some information that does not experiment, a dream, seen 
as a mistake and tries to show all our information came from the experiment. Despite 
Locke starts knowledge by experiment, he thinks that it is not enough for arising 
knowledge exactly. In Locke’s Philosophy, establishing ideas, getting connection 
among them and perceiving these connections are as necessary as experiment for 
having knowledge. Intuition and reason are necessary to perceive these connections. 
That’s why in Locke’s Epistemology, knowledge does not arise without the 
connectiveness of reason besides experiment. Consequently, in Locke’s Philosophy 
knowledge is not based on relations between idea and reality but connections among 
ideas themselves. Locke reduces knowledge to connections among ideas because he 
does not search for the counterpart of idea in reality. Locke’s basing knowledge on 
knowing connections among ideas shows us that Locke does not base knowledge on 
empiricism to the last. 

Berkeley, like Locke, who lived before him, that everything we perceive as 
our own direct and unmediated We asked that the ideas themselves that their own, 
there are innate ideas, try all the ideas themselves is the result of perceptual and 
sensory-test through our knowledge that we have advocated ideas humans are 
descended from. Information is derived from ideas humans have a single exception: 
Knowledge of spiritual beings or one's own soul. 

In this case, both Locke and Berkeley give highly important to experiment, 
sensation or perception in the knowledge, in this process, they are located in the 
same line, with regard to emphasized the role of the subject; but, it is possible to say 
that Berkeley has reached a tipping point, separated from Locke, about especially the 
abstract and universal concepts, the primary and secondary qualities and reality. 

Keywords: knowledge, empiricism, Locke, Berkeley, spirit, idea, abstract 
ideas, innate ideas, God, reality, vocable, language, substance 
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GİRİŞ 

Bilgi konusuyla ilgilenen tek alan felsefedir. Diğer alanlar sadece bilgi ortaya 

koyarken felsefe, bilginin ne olduğunu sorar ve bu soruya yanıt arar.  

“Bilgi kavramını ele alan felsefedir. Öteki tüm bilimler, bu kavramın neliği 

hakkında bir araştırma yapmadan, sadece bilgi ortaya koymaya çalışırlar; felsefe ise 

‘bilgi nedir?’ sorusunu sorar ve bu kavramın neliğini ortaya koymaya çalışır.”1 

Çünkü felsefi disiplinlerin hemen hepsinin dayanak olarak kullandıkları alan, bilgi 

felsefesi alanıdır. Örneğin, doğa filozofları ilk maddenin ne olduğunu ortaya 

koymaya çalışırken, bir yandan bu ilk maddenin ne olduğunu belirlemek diğer 

yandan da belirledikleri bu ilk maddeden yola çıkarak en genel bilgiyi, görünüşün 

ardındaki o gizli olan birliği ortaya koymaya çalışırlar. Yine sofistler insana ilişkin 

görüşlerini, bilgi felsefesinin temel konuları olan “bilginin kaynağı” ve “doğruluğun 

ölçütü” gibi sorunlarla temellendirirler. 

“Antikçağ döneminde en önemli sorunların ele alındığı varlık felsefesine ait 

görüşler ve bunların oluşturduğu çokluk ile bunların ardında yattığı düşünülen asıl 

gerçeklik ya da birlik türünden sorunlar, aslında aynı zamanda bilgi felsefesine ait 

sorunlardır.”2 Bu bakımdan aslında varlık felsefesinin konusu olarak görülen konular 

aynı zamanda bilgi felsefesinin de konusudur. 

Böyle bir çaba İlkçağdan beri vardır. Platon’un Theaitetos diyaloğunun temel 

noktasını Bilgi nedir? sorusu oluşturur. Bu kitaptaki felsefe konuşmaları, bu problem 

ile uğraşır. Bilgi problemini, felsefe çalışmalarının büyük bir bölümünün bilgi 

problemine ayrıldığı Yeniçağ’da daha yoğun görmek mümkündür. Yeniçağ’da 

Descartes bu alana yönelerek ilk defa bilgi felsefesi temelli bir felsefe sistemi 

kurmuştur.  

Descartes, felsefesine, temellendirilmeyen görüşlerimizin, savlarımızın 

geçerliliği ve dayanıklılığı hakkında ortaya konulan bir problem ile başlar. Descartes 

felsefesi, ontolojiyle ya da mantıkla değil, tersine bilgi felsefesinin problemleriyle 

yola çıkar. 

                                                 
1 Işıl BAYAR BRAVO, “Bilginin Olanağı Sorunu”, FLSF dergisi, Sayı:3, 2007, s.44. 
2 Işıl Bayar Bravo, “Antikçağ’da Varlık ve Bilgi Problemleri Üstüne”, FLSF dergisi, Sayı:4, 2007, 
s.44. 
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Kant’tan itibaren de bu türden felsefe problemleri o kadar önemli hale geldi 

ki, sonunda bunlara, bütün felsefe yapmanın en temel problemleri gözüyle bakıldı. 

Kant’ın, bir felsefe sistemi kurmadan önce bilgimizin olanaklarının bunun için yeterli 

olup olamayacağını yoklamak gerektiği düşüncesi bilgi felsefesi açısında büyük 

önem taşır. Bilgimizin olanaklarını yoklamak, yani insan aklının eleştirisini yapmak, 

bu aklın sınırlarını, neleri bilip neleri bilemeyeceğini belirlemek bütün felsefe 

sistemlerin kökenini oluşturmalıydı. Kant’tan beri bu düşünce yerleşti. Bilgi 

felsefesi, felsefenin, çok özel olan, üzerinde çok durulan ve çeşitli şekillerde kurulan 

bir disiplini olarak gelişmekle kalmadı, aynı zamanda felsefenin mantığa bağlı 

olmayan bir temel disiplini haline geldi. 

Bilginin doğası, kapsamı ve kaynağı ile ilgilenen bu felsefe sisteminde bilgi 

kuramı; bir yandan bilginin özünü, ilkelerini, yapısını, kökenini, kaynağını diğer 

yandan bilginin yöntemini, geçerliliğini, koşullarını, olanak ve sınırlarını araştıran 

felsefe dalıdır. Felsefenin temel disiplini olarak da bilgi kuramının kendine özgü bazı 

temel kavramları vardır. Bu temel kavramlar arasına algı, anlayış, akıl ilkeleri, 

önerme, doğruluk, gerçeklik ve temellendirme vb. girer. 

Tezimizin temel konusu olan bilginin elde edilmesi ya da kaynağı konusuna 

daha yakından baktığımızda, İlkçağ’dan beri filozofların iki kaynağın önemini 

tartışmış olduklarını görürüz: Birincisi, gözlem ve deney, ikincisi zihindir. Bazı 

filozoflar bilginin elde edilmesinde gözlem ve deneyi esas alırken, bazıları da bu 

konuda önceliği zihne vermişlerdir. Bunun sonucu olarak bilginin kaynağı sorusuna 

filozofların vermiş olduğu yanıtlar birbirine karşıt iki öğretinin oluşmasına neden 

olmuştur: Ampirizm (deneycilik) ve Rasyonalizm (akılcılık). Deneyciği savunanlara 

göre, insan sahip olduğu bütün bilgiyi duyu organları aracılığıyla dış dünyadan 

edinir. Doğuştan insan zihninde herhangi bir bilgi bulunması mümkün değildir. Bu 

nedenle insan zihni, doğuştan boş bir levha (tabula rasa) gibidir. 

Rasyonalistlere ya da akılcılığa göre ise, duyu organlarının insana bütün 

bilgileri kazandırması mümkün değildir. İnsan doğarken bir takım bilgileri 

beraberinde getirmektedir. 

Akılcılığın karşısında yer alan deneycilik, sadece duyum ve deneyimle 

temellenen bilgileri bilgi olarak kabul etmektedir. Buna göre insan bilgisinin tek 
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kaynağı deneyim ya da duyumdur. Bilginin kaynağında akılı gören rasyonalizm 

geleneğine karşıt olarak deneycilik her tür bilginin sonradan deneyimle, duyumlarla 

elde edildiğini ileri süren bir felsefi temele sahiptir. 

İlk Çağ felsefesinde temel felsefi problemler özelikle evrenin başlangıcı ve 

oluşumu, varlığın sebebi ve varoluşun anlamı, bilginin kaynağı ve anlamı gibi 

meselelerdir. Buna bağlı olarak deneycilik daha o zamanlardan bir epistemolojik 

tutum olarak belirir ve bilgiyi aklın yasalarına göre değil nesnelerin görünüşlerine 

göre belirleme yaklaşımı olarak şekillenir.  

İlk Çağ felsefesinde deneycilik, izlenimcilik ve duyumculuk akımlarının 

öncüsü sayılabilecek yaklaşımlar ortaya konulmakla birlikte, asıl olarak deneyciliğin 

sistematik bir felsefe olarak ortaya konulması Yeni Çağ olarak adlandırılan dönem 

ile birlikte meydana gelmiştir. Bu evrede deneycilik ilk çağ felsefesindeki 

duyumculuktan belirli ölçülerde ayrılarak sistematik bir yönelime girer.İngiliz 

deneyciliği olarak bilinen ünlü deneycilik akımı yalnızca deneyciliğin en önemli 

akımı olmakla kalmaz, felsefe tarihi içinde de belirleyici bir öneme sahiptir, özellikle 

bilgi sorunsalı açısından kendi açmazlarıyla birlikte derinlikli çalışmalar ortaya 

koymuşlardır. Locke ve Berkeley İngiliz deneyciliğinin tartışmasız isimleridir ve 

kendilerinden sonraki felsefenin yönünü etkilemişlerdir. 

Locke İngiliz felsefesinin ve deneycilik felsefe akımının yeniçağda yeniden 

doğmasını ve gelişmesini sağlayan filozoftur. Deneyciliğin kendi başına ve 

sistematik bir felsefe olarak ortaya çıkmasında Locke öncü isimdir. Locke’un etkisi 

özellikle 18. yüzyıl boyunca belirgindir. Hem insan düşüncesinin özgürlüğünü 

savunması hem de insan bilgisi ve eylemliliğini deneye dayandırması bakımından 

Locke, aydınlanmacı felsefeyi de önemli ölçüde etkilemiş düşünürlerden biridir. 

Bilgi düzeyinde Locke'a göre, doğuştan gelen ya da deneyimden önce varolan 

herhangi bir bilgi ya da önsel ilke (apriori) söz konusu değildir. Aksine bütün 

bilgiler, düşünce ve kavramlar deneyden ileri gelmektedir, çünkü zihinde herhangi 

bir duyumla bağlantılı olmayan hiçbir düşünce mevcut değildir. Daha önceden 

mevcut olduğu varsayılan kavram ve ilkeler ise, başka insanların kendi 

deneylerinden çıkarıp doğru ve geçerli saymış olmalarından ileri gelmektedir. Locke 

İnsan Anlığı Üzerine Deneme adlı kitabında felsefesini açıklar. Burada genel 
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anlamda insan unsurunu konu edinmekle birlikte, özel olarak bilgi sorunsalı üzerinde 

durmaktadır. Locke, insan zihninin dünyaya geldiğinde bir tabula rasa olduğunu 

teorik bir önerme olarak ileri sürer. Böylece bilgi ve bilginin dayandırıldığı bütün 

kavramların deneyle kazanıldığı tezi öne sürülür. 

Berkeley, deneyci felsefe akımının önemli isimlerinden olup geliştirdiği 

felsefi yaklaşımla materyalist yönelimli deneycilerden farklı olarak tamamen idealist 

yönelimli bir yaklaşım geliştirir. Öyle ki, Berkeley sonuç olarak maddi varlığın 

gerçekte var olmadığı sonucunu öne sürer. Locke'u, maddenin kendi başına var 

olduğunu düşündüğü, bu anlamda da eski soyut felsefelere inandığı gerekçesiyle 

eleştirir. Berkeley bu anlamda idealizmin en ünlü temsilcilerinden sayılır; ancak aynı 

zamanda deneyci felsefe içinde de yer almaktadır. İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine 

İnceleme adlı kitabında temel felsefi kavramlarını geliştirir. Berkeley'e göre, 

nesnelerin özü, algılanmış olmalarından ibarettir. Buna göre nesneler düşünceden 

başka bir şey değildirler. Algılar saf düşüncelerdir ve kendisiyle ilgili edindiğimiz 

düşünceler dışında madde diye bir şey yoktur. Her şeyin dayanak noktası duyumsal 

kesinliktir, bilginin değeri duyumsal kesinliğe dayanmasıyla anlam bulur. 

Duyuları ve duyumları bilgi problemi açısından yeniden önemli kılmasıyla 

etkili olan deneycilik felsefesi, duyum ve deneye aşırı ve buna bağlı olarak da yanlış 

bir yer vermekle eleştirilir. Özellikle aklı tamamen geri plana itmesi ve hatta 

tamamen önemsiz kılması, deneyciliğe yönelik yoğun eleştirilerin ortaya çıkmasına 

yol açar. Zihnin boş bir levha olduğu önermesi, sonradan daha çok yanlışlanabilir bir 

önerme olarak belirmiştir; zihnin, duyumların etkisiyle hareket eden bir makine/araç 

olmadığı, ya da nesnelliği yansıtmaktan ibaret edilgen bir konum olmadığı 

psikanaliz, antropoloji gibi bilim alanlarından gelen katkılarla da eleştirilebilir 

olmuştur. Dil-zihin-gerçeklik ilişkisinde deneysel önermelerin geçerli olmadığı, 

bağımsız bir deney ve gözlem alanı bulunmadığı, her tür gözlem ve deneyin, 

izlenimlerin belirli bakış açılarına göre üretildiği ileri sürülmüştür. 

Sonuç itibariyle Rasyonalizmden farklı olan bu çalışmamızda l8.Yüzyıl 

filozoflarından Ampirizmin tipik savunucusu Locke ve beraberinde Berkeley’in bilgi 

görüşlerini ele alacağız. Bu giriş bölümünden sonra “Berkeley’in görüşlerini 

serimlemek için öncelikle Locke’un görüşlerini iyi anlamak gerekir” düşüncesiyle ilk 
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bölümde Locke’un bilgi görüşü üzerinde durup ikinci bölümde Berkeley’in 

düşüncelerini anlatmaya geçeceğiz. Sonuç ve Değerlendirmeler bölümünde ise bu iki 

filozofun benzer yanlarına ve ayrıldıkları noktalara dikkat çekeceğiz. Bu yolla her iki 

filozofun daha iyi anlaşılacağı kanaatindeyiz. 

Araştırmanın Konusu 

Bilgi konusu Locke ve Berkeley’in bilgi görüşleri doğrultusunda 

karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Her ne kadar her ikisi de Anglasakson dünyanın 

deneyci filozofları olsalar da, bilgiyi ele alma bakımından önemli farklılıklar 

göstermektedir. Bu çalışmada bu iki filozofun bilgi görüşleri ayrıntılı olarak 

serimlenmeye ve karşılaştırılmaya çalışılmıştır. 

Araştırmanın Amacı 

Bilgi Felsefesi alanındaki tartışmalara damgasını vuran temel düşünceleri 

Locke ve Berkeley ışığında tanıtmak ve bu düşüncelerin eleştirel bir 

değerlendirmesini sunmaktır 

Araştırmanın Problemleri 

Araştırmanın Problemleri, Locke ve Berkeley’e göre bilgi nedir? Bu bilginin 

kaynağı nedir? Her iki filozofunda bilgi görüşü aynı mıdır? Aynı değilse hangi 

konuda farklı görüşlere sahiptirler? Benzerlik ve farklılıklarına rağmen bu 

filozofların nihai amaçları nedir? 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın Evreni, Locke ve Berkeley’in bilgi görüşlerinin 

serimlenmesidir. Bu çerçevede de, hem bu iki filozofun ana kaynakları temel alınmış 

hem de bunların bilgi görüşlerini destekleyen çeşitli kaynaklar, makaleler ve tezler 

örneklem olarak dikkate alınmıştır. 

Araştırmanın Yöntemi ve Tekniği 

Locke ve Berkeley’in bilgi anlayışlarını dile getiren kitaplarının okunması, 

serimlenmesi; ardından bu konuya ilişkin bir değerlendirme yapılması ve tezin 

sonunda bu iki filozofun görüşlerinin karşılaştırılması yapmaktır. 
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Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırmanın sınırlılıkları şöyle çizilmiştir: bilgi felsefenin temel kavramı 

olan bilginin ne olduğu sorusu etrafında sınırlandırılmıştır. Deneyci yaklaşımın iki 

önemli filozofu olan Locke ve Berkeley’in görüşleri özelinde sınırlandırma 

yapılmıştır. Her iki filozof için bu sınırlılık, idelerle bağlamında getirilmiştir. 



 7

BİRİNCİ BÖLÜM 

1. LOCKE’UN BİLGİ GÖRÜŞÜ 

1.1.  Locke’un Doğuştan Fikirler Eleştirisi 

John Locke, deneyciliğini temellendirdiği ana yapıtı olan İnsan Anlığı 

Üzerine Bir Deneme’de doğuştan fikirler düşüncesini eleştirmeyle işe başlar. O, 

eleştirisini insan anlığı üzerine yaptığı bir araştırma üzerinden yürütür. Bu araştırma, 

anlık, insanları tüm öteki duyarlı varlıklar üzerine çıkardığı ve onlar üzerinde 

egemenlik kurmasını sağladığı için, Locke tarafından gerekli ve soylu bir araştırma 

olarak nitelenir. Zira anlığın sınırları hakkında bilgi sahibi olmak, insana kavrayışını 

aşan şeylerin farkına vararak daha temkinli davranma olanağı sunar. Eğer insan 

hangi konuda bilgisiz olduğunu bilirse, o konuyla ilgili olarak kendisini ve 

başkalarını yanılgıya sürüklemez ve nerede durması gerektiğini bilir. 

İnsanı diğer varlıklardan ayıran ve onu üstün kılan şey anlıktır. Anlık, 

nesneleri görüp algılamamızı sağlasa da, kendini göremez. Böylece Locke, anlığın 

kendisini konu edinen bir araştırma yapmanın zorluğunun da altını çizer ve İnsan 

Anlığı Üzerine Bir Deneme adlı yapıtının birinci kitabında, anlığın kendisini bir bilgi 

nesnesi haline getirir. 

Locke’un buradaki amacı, insan bilgisinin kaynağını, kesinliğini; inancın, 

sanının ve onaylamanın temellerini ve derecelerini araştırmaktır. Ama bu amaç 

doğrultusunda, “bir insanın ayırt etme yetilerini, bunların ilgili oldukları nesneler 

üzerinde kullanıldıkları sırada incelemek yeterli olacaktır” 3 

Locke, amacının, bilgi ile sanı arasındaki sınırları belirlemek, üzerinde kesin 

bilgi sahibi olunmayan şeyler konusundaki onayın hangi kurallara göre 

düzenleneceğini ve inançların ne ölçüde dengeleneceğini incelemek olması nedeniyle 

şu yöntemleri izleyeceğini belirtir: 

1. İnsanın gözlemlediği ve zihninde bilincine vardığı idelerin kaynağını ve 

anlığın bunları nasıl edindiğini araştırmak,  

                                                 
3 Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, Ara Yayınları, İstanbul, 1992, s. 57. 
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2. Anlığın bu idelerle hangi bilgiyi edindiğini ve bu bilginin kesinlik 

derecesini, kanıtını ve kapsamını göstermek,  

3. İnanç ve sanının doğası ve temellerini araştırıp bunlarla doğruluk üzerine 

kesin bilgi edinmediğimiz bir önermeyi doğru olarak onaylamanın 

nedenini ve derecelerini incelemek. 

Locke’a göre anlık üzerine bu araştırma sayesinde, onun güçlerini ve bunların 

nereye dek uzandığını, ne gibi şeylerle ne ölçüde orantılı olduğunu ve nerede bizi 

yardımsız bıraktığını öğrenirsek, yani kavrayışımızın kapsamını bilirsek, kendi 

kavrayışımızı aşan şeylere karışmakta daha temkinli davranırız. Dahası bu, sınır 

noktasına vardığımızda durmamızı ve yeteneklerimizin sınırı dışındaki şeylerde 

bilgisizlik içinde olduğumuz için sınırı aşmamamızı sağlamak bakımından yararlı 

olur. Kısaca aslında bu araştırma neyi bilip neyi bilmediğimizin bilincinde olmamızı; 

bilmediğimiz konusunda da yorum yapmamamızı sağlar. 

Eğer yeteneklerimizi bilirsek, neyin doğru neyin yanlış olduğunun bilincinde 

oluruz ve bu sayede neleri başarabileceğimizi de kavrarız. Örneğin, gemici 

okyanusun derinliklerini ölçecek durumda olmasa bile, ipin uzunluğunu bilmesinin 

büyük faydası vardır. İpin gitmek zorunda olduğu yerlerin derinliğini ölçebilecek 

kadar uzun olduğunu bilmek ona yeter. Bu da onu, gemisini parçalayacak sığlıklara 

doğru yürütmesini engeller. Bizim işimiz her şeyi değil, kendi davranışlarımızla ilgili 

şeyleri bilmektir. Yani aslında Locke’un yapmak istediği, bütün bilgilerimizi kendisi 

üzerine inşa edeceğimiz temel bir bilgi bulma girişimi değildir; daha öncelikli bir 

konu olan, bilgi edimini gerçekleştiren, bilgiyi önceleyen anlığın sınırlarını gösterme 

işidir. 

(…)anlıklarımızın yetenekleri iyice göz önünde tutulsa da 
bilgimizin sınırları bir kez öğrenilseydi, şeylerin karanlık ve 
aydınlık bölümleri ve kavrayabileceklerimizle 
kavrayamayacaklarımız arasındaki sınırı belirleyen çevren de 
bulunmuş olsaydı; insanlar belki de bunlardan birisi üzerindeki açık 
bilgisizliklerini daha sıkıntısızca kabul ederler ve düşünceleriyle 
söylemlerini öteki üzerinde daha yararlı ve daha doyurucu biçimde 
kullanırlardı.4 

                                                 
4 A.g.e, s. 62. 
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Herkes kendinde idelerin bilincine varır. İde, bir insanın düşünmesi sırasında 

anlığın nesnesi olarak ortaya çıkan her şeyin yerini tutan şeydir. İnsanların konuşma 

ve davranışları idelerin başka insanlarda da bulunduğunu gösterir. Bu yüzden ilk 

olarak Locke’a göre idelerin zihne nasıl girdiğine bakmak gerekir. 

Locke’a göre, doğuştan idelerin var olduğunu söylemek, insanların bunları 

doğarken kendisiyle birlikte dünyaya getirdiğini ve birtakım birincil kavramların, 

özniteliklerin onların, zihinlerinde basılı olarak dünyaya geldiklerini söylemektir. 

“Bununla birlikte o, zihne doğal olarak basılmış, zihnin, herhangi bir duyu deneyimi 

sonucu elde etmediği, doğuştan ideler barındırdığı anlayışına şiddetle karşı 

çıkmaktadır.”5 Bu karşı çıkışını da iki farklı çürütme şekliyle temellendirir: İlki, 

kurgusal idelerin doğuştan getirildiğini kanıtlamanın hiçbir şekilde mümkün 

olmayacağını ortaya koymak; ikinci çürütme girişimi ise kılgısal ya da ahlâkî idelerin 

doğuştan olduğunu söylemenin haklı bir gerekçesinin olmadığını göstermektir. 

İlkin; “doğuştan kurgusal ilkeler” yoktur düşüncesini Locke şu şekilde 

temellendirir: Ona göre, insan zihnine basılmış birtakım idelerin bulunduğu, yani 

doğuştan bir takım idelerin bulunduğu yanılgısını yaratan en temel argüman, genel 

onay düşüncesidir: “İnsan ruhlarının ilk varlıklarında edindikleri ve kendi doğalarına 

bağlı herhangi bir yeti için olduğu gibi zorunlu ve gerçek olarak kendileriyle birlikte 

dünyaya getirdikleri değişmez izlenimlerin bulunması gerektiği”6yönündeki yanlış 

bilinç, genel onayla temellendirilir. Bununla birlikte, tüm insanların üzerlerinde bir 

uzlaşmaya vardığı birtakım genel ilkelerin bulunduğu ve bu ilkelerin de doğuştan 

olduğu şeklindeki düşünce, hatalı bir temellendirme için kullanılır. Fakat Locke’a 

göre, böylesi genel uzlaşımlar, hiçbir şeyin doğuştan olduğunu kanıtlamaz. Çünkü 

herkesin üzerinde anlaşmaya vardığı bir genel ilke yoktur. Örneğin; “bir şey neyse 

odur” ve “aynı şeyin hem olması hem olmaması olanaksızdır” ideleri, genel onay 

düşüncesinin, kendisini temellendirmek için en sık başvurduğu kaynaklardır. Zira bu 

argüman, söz konusu idelerin tüm insanların genel onayına sahip olduğunu ve 

bundan dolayı doğuştan getirildiği düşüncesine dayanır. Bu ilkeler öylesine kabul 

edilmiştir ki, birinin bunu sorguya çekmesi bile tuhaf karşılanır. Oysa Locke’a göre 

bu önermelerin genel onamaya ulaşması olanaksızdır. Çünkü çocukların ve 

                                                 
5 Tayfun Torun, “John Locke’un Doğuştancılık Eleştirisi”, Sayı 9, 2007, s.177. 
6 A.g.e., s. 63. 



 10

budalaların bunlar üzerine herhangi bir düşüncesi yoktur. Bu eksiklik de, bütün 

doğuştan idelerde bulunması gereken genel onamayı yok eder. Bu da gösteriyor ki, 

genel onama zihne doğal olarak önceden basılmış olamaz. Bizim algılamadığımız ya 

da kavrayamadığımız doğruların önceden zihne basılmış olduğunu söylemek bir 

çelişkidir. Çünkü zihnin algılamamış ve algılamıyor olduğu bir şeyin zihinde basılı 

olduğunu söylemek anlaşılmaz bir şeydir. Buna göre, eğer çocukların ve budalaların 

zihnine böyle şeyler önceden basılıysa, onların bunu algılamaları ve bunları zorunlu 

olarak bilip onaylamaları gerekir. Bunu yapamadıklarına göre, bu tür izlenimlerin 

olmadığı açıktır. Dolayısıyla, bunlar doğal olarak basılmış kavramlar değilse, o halde 

doğuştan olamazlar. 

Bir şeyi zihne, zihnin onu algılamadığı biçimde basmak bana 
anlaşılmaz görünüyor. Buna göre, eğer çocukların ve budalaların 
üzerinde böyle şeylerin basılı olduğu ruhları, zihinleri varsa, 
onların bunu kaçınılmaz biçimde algılamaları ve bu doğruları 
zorunlu olarak bilip onaylamaları gerekir; bunu yapamadıklarına 
göre bu tür izlenimlerin olmadığı da açıktır. Çünkü bunlar doğal 
olarak basılmış kavramlar değilse nasıl olurda doğuştan olabilirler. 
Eğer basılmış kavramlarsa, nasıl bilinmez olabilirler?7 

Locke’a göre, bir kavramın zihne basılmış olduğunu, fakat zihnin onu 

bilmediğini ve onun henüz ayrımına varmadığını söylemek, bu izlenimi yok saymak 

demektir. Zihnin bilmemiş olduğu ve bilincine varmamış olduğu hiçbir önermenin 

zihinde bulunduğu söylenemez. Bir tek önermenin bile böyle bulunduğu söylense, 

bütün önermelerin de zihinde bulunduğu ve zihne basılı olduğu söylenebilir. Çünkü 

zihnin hiç bilmediği bir önerme zihinde varsa, demek ki zihin onu bilebilecek bir 

durumdadır ve diğer doğrular da bu şekildedir. Eğer bu basım bilme yeteneğiyse, o 

zaman “bir kimsenin bildiği ve bilebileceği doğrulardan hepsinin de doğuştan olması 

gerekir.”8 

Eğer “insan bu önermeleri, usunu kullanmaya başladıktan sonra bilebilir” 

deniliyorsa; o zaman, ya insanlar doğuştan olduğu iddia edilen bu yazıları usunu 

kullanmaya başlar başlamaz öğrenir ve kabul eder ya da insanların uslarını 

                                                 
7 A.g.e., s. 62. 
8 A.g.e. s.63. 
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kullanması, onlara bu ilkelerin bulunmasında yardımcı olur ve bunların mutlaka 

bilinmesini sağlar.9 

Eğer bunları us bulmuşsa, o zaman bunlar zihne doğal olarak basılmışlardır. 

Çünkü bu bizi genel onamaya götürür, yani usun kullanımıyla biz, bir takım kesin 

bilgileri elde etme ve onları onaylama yeteneğinde oluruz. Oysa bu şekilde, 

matematikçilerin belitleriyle, onların bu belitlerden çıkarsadıkları kanıt savlar 

arasında hiçbir fark kalmaz; hepsi doğuştan demektir. Çünkü hepsi de usun 

kullanımıyla yapılmıştır. O halde, bunları us bulmuş olsa bile, bu onların doğuştan 

olduğunu göstermez. 

Us daha önce bilinen önermelerden bilinmeyen doğrular çıkarsama yetisidir. 

Bu durumda doğuştan denen ilkeleri usun bulduğu doğru değildir. 

Dolayısıyla bulmak istediğimiz şeyde, eğer biz usa gereksinim duyuyorsak, 

bu onun doğuştan olmadığını gösterir. Çünkü anlığın önceden kendine basılmış olan 

ve o algılamadıkça orada bulunması olanaksız olan şeyi görebilmesi için usa ihtiyaç 

duyuyorsa, gözümüzün gördüğü nesneleri görebilmek için de usa ihtiyaç duymamız 

gerekirdi.  

Usun kullanmadan önce; başlangıçta basılmış doğruları varsa ve onlar usu 

kullanıncaya kadar bilinmiyorsa, o zaman o doğrular aynı anda hem biliniyor hem de 

bilinmiyor demektir. O halde, bu doğruları bulmak için usa ihtiyacımız olduğu doğru 

değildir: “İnsanlar usu kullanmaya başladıklarında o doğruları öğrenirler ve kabul 

ederler” 10 demekle “us, bu idelerin öğrenilmesinde hazır konumdadır” demek 

isteniyorsa, bu yanlıştır. “Usun kullanılmaya başlanması bu özsözlerin öğrenilmeye 

başlandığı zamandır” deniyorsa, bu da yanlıştır. Çünkü bu özsözler, us kullanılmaya 

başladığında zihinde değildir. Örneğin, “çocuklar, ‘aynı şeyin hem olması hem de 

olmaması imkânsızdır’ özsözünü öğrenmeden önce uslarını kullanırlar” deniliyorsa; 

“bunu o zaman da elde edemezlerdi” diye itiraz etmek gerekir. Çünkü insanlar 

uslarını kullanmaya başladıklarında, bu genel özsözlerin içerdiği genel soyut ideler 

hemen zihinde oluşmaz. Çünkü bu özsözler sonradan bulunur. Usun kullanılmaya 

başlaması onların bulunduğu zamanda olsaydı da, bu onların doğuştan olduğunu 

                                                 
9 A.g.e., s. 63. 
10 A.g.e., s. 65. 
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göstermezdi. Çünkü bir kavram, zihnin başka bir alanındaki yeteneğinin ortaya 

çıkmasıyla birlikte gözlenip kabul edildi diye, onun başlangıçta zihne doğal olarak 

basılı olduğu iddia edilemez. 

Zihnin bu doğrulara ulaşması yani, anlığın malzemesi olan idelerin 

kazanılması Locke’a göre şu şekildedir: Önce duyular, tikel ideleri zihne gösterir ve 

boş olan zihin onları alır, tanır ve belleğe yerleştirir. Daha sonra zihin bunları 

soyutlayarak genel adlar oluşturur ve böylece genel adları kullanmayı öğrenir. 

Böylece zihin mantıksal yetisinin kullanacağı ideler ve dil gibi gereçlerle donanır. Bu 

gereçler arttıkça da usun kullanılışı günden güne göze çarpar. “Fakat genel idelerle 

genel sözcüklerin ve usun kullanılması genellikle birlikte gelişse de, bunun onların 

doğuştan olduğunu nasıl kanıtlayacağını anlamıyorum.” Yani genel ideler edinmeyle 

usun kullanılması aynı zamanda olsa da bu, onların doğuştan olduğunu göstermez.11 

Zihin, böyle kazanılmış idelerden, belleği kullanmaya başladığı zaman 

kimilerinin birbiriyle uyuştuğunu kimilerinin uyuşmadığını ayırt etmeye başlar. 

Fakat bu usu ya da sözcükleri kullanmasından çok önce olur. Örneğin, bir çocuk 

konuşmaya başladığı zaman pelin ve şekerlemenin aynı şey olmadığını; konuşmaya 

başlamadan da acı ve tatlı arasındaki ayrımı bilir. 

Bir çocuk yediye kadar saymaya başlayıncaya ve eşitliğin adıyla idesini 

öğreninceye kadar üç ile dördün toplamının yedi olduğunu bilemez. O duruma 

gelince, bu önermenin doğruluğunu algılar. Bunun doğru olması doğuştan olduğu, 

geç algılanması da usun kullanılmadığı anlamına gelmez. 

Bir önermenin ortaya konması ve herkesin bu önerme üzerinde anlaşmasıyla 

birlikte hemen onaylanması, onun doğuştan olduğunu göstermez. Eğer böyle bir 

onaylama doğuştanlığın göstergesi olsaydı, “birle ikinin toplamı üç eder”, “tatlı acı 

değildir” ve binlerce benzer önermelerin de doğuştan olması gerekirdi. Böyle 

önermelerin doğuştanlığını kabul etmek, bütün renk, ses, tat, şekil vb idelerin 

doğuştanlığını kabul etmek olur ki bu, usa aykırı bir şeydir. Bu önermelerin kimi 

zaman, önerilinceye kadar bilinmemesi de onların doğuştan olmadıklarının 

göstergesidir. 

                                                 
11 A.g.e., s. 66. 
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Doğuştan olan herhangi bir doğruyu, herhangi bir şey bilen bir kimsenin 

bilmemesi olanaksızdır. Eğer bunlar doğuştan doğrularsa, doğuştan düşüncelerin de 

olması gerekir. Çünkü zihnin hiç düşünmediği bir doğrunun zihinde bulunması 

imkânsızdır. Dolayısıyla kurgusal ilkeler doğuştan değildir. “Doğuştan kılgısal 

ilkeler yoktur” düşüncesini Locke şu şekilde de temellendirir: Locke, kurgusal 

idelerin doğuştan olmadığını söylemekle birlikte, kılgısal ilkelerin de doğuştan 

olamayacağı kanaatini de taşır. 

Kurgusal ideler kadar açık ve genel olarak kabul edilmiş ahlaksal ilkeler 

yoktur. Fakat kurgusal özsözler bütün insanlığın genel onayına ulaşmamışlarsa da, 

bu genel kabule ulaşmama durumu kılgısal ilkelerde daha açıktır. Dolayısıyla bunlar 

doğuştanlık niteliğinden daha uzaktır. Fakat bunların hepsi aynı ölçüde apaçık 

olmamalarına karşın aynı ölçüde doğrudur. 

Bütün insanların üzerinde anlaştıkları böyle ahlak ilkeleri yoktur. Örneğin, 

inanç ve adaleti bütün insanlar ilke olarak benimsememiştir. Ama bunlar üzerinde 

insanlar anlaşır görünür. Yasadışı kimseler kendi aralarında adalet inancını ve 

kurallarını korurlar; ancak bu ilkeleri doğuştan yasalar olarak görmezler. Onlar 

bunları kendi aralarına kolaylık sağlamak için kullanırlar. Yoksa karşılaştığı ilk 

dürüst insanı soyan ve öldüren bir kişi sırf arkadaşlarına karşı dürüst davranıyor diye 

adalet, kılgısal bir ilke olarak düşünülemez. Adalet, doğruluk vb. toplumun ortak 

bağlarıdır ve birlikte yaşamı sağlayan niteliklerdir. Hırsızlar ve haydutlar kendi 

aralarındaki güveni sağlamak için bu kurallara uymak zorundadır. Yoksa birlikte 

yaşayamazlar. Fakat bu kimselerin kabul ettiği ve uyduğu bu kuralların doğuştan 

olduğunu söylemek yanlıştır: “Hile ve çapulculukla yasayanların kabul ettikleri ve 

uydukları, doğuştan doğruluk ve adalet ilkelerinin bulunduğunu kim söyleyebilir?”12  

Ahlak kuralları kanıt gerektirir; bir kimsenin sebebini soramayacağı bir ahlak 

kuralı yoktur. O halde bunların doğuştan olduğu düşünülemez. Çünkü sebebini 

sormak bir bakıma ne yarar sağladığını sorgulamaktır. Yani ahlak kurallarının kabul 

edilişi, doğuştanlığından değil, yararlılığındandır. Örneğin herkes başka başka 

şeylerden mutlu olur. Bir toplumda iyi olarak görülen bir kılgısal ilke bir başka 

                                                 
12 A.g.e., s. 75. 
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toplumda kötü karşılanabilir. Birçok ahlak kuralını bütün uluslar kabul etmez. Eğer 

doğuştan olsaydı bunlar böyle olmazdı. 

Bir kurala uyulmuyorsa, bu, “bilinmediği içindir” denirse bu doğrudur ve 

aynı zamanda bu onun doğuştan olmadığının kanıtıdır. Yani bir yerde genel olarak 

uyulmayan bir kılgısal kuralın doğuştanlığı kabul edilemez. 

Bu doğruları; kurgusal ve kılgısal ilkeleri, oluşturan ideler doğuştan değilse, 

onların oluşturduğu önermelerin doğuştan olması imkânsızdır. İdeler doğuştan 

değilse, zihinde bu ilkelerin bulunmadığı bir zaman var demektir. O halde bunlar, 

doğuştan olmayıp başka bir kaynaktan türemiştir. Çünkü idelerin olmadığı yerde 

bilgi de onamada bunlarla ilgili zihinsel ya da sözsel önermeler de olamaz. 

Çocuklar daha doğmadan, açlık, susuzluk ve kimi acı ideleri dışında 

yerleşmiş herhangi bir idenin özellikle ilkelere ilişkin olanların, yani doğuştan diye 

kabul edilen evrensel önermeleri yapan terimlerin karşılığı olan idelerin hiçbir 

görüntüsü yoktur. Daha sonra, ideler deneyle önüne çıkan şeylerin gözleminin onlara 

sağladığı algılarla, zihinlerine adım adım girer. Bu da başlangıçta zihne basılmış 

şeylerin bulunmadığını kanıtlar. 

Eğer bir idenin doğuştan olduğu düşünülebilseydi Tanrı idesinin de doğuştan 

olması gerekirdi. Çünkü Tanrı idesi doğuştan değilse, doğuştan ahlak idelerinin de 

bulunması olanaksızdır. Yani, Locke’un ahlâk üzerindeki görüşleri, Tanrı idesinin 

doğuştan olmadığına yönelik bir açıklamanın parçasıdır. Çünkü ahlâkî ilkelerin 

varlığı Tanrı’nın garantörlüğüne bağlıdır. 

Tanrı idesi doğuştan değildir. Eğer bir idenin doğuştan olması 
düşünülebilseydi, birçok sebeplerle, hepsinden önce Tanrı idesinin 
öyle olduğunun düşünülmesi gerekirdi; çünkü bir doğuştan Tanrılık 
idesi bulunmadıkça, doğuştan ahlâk idelerinin nasıl 
bulunabileceğini anlamak olanaksızdır. Bir yasa yapıcı kavramı 
olmadan, bir yasa ve bir ona uyma zorunluluğu kavramının 
bulunması olanaksıdır. Eskilerin sözünü ettikleri ve tarih 
sayfalarında birer leke olarak kalan tanrısızlar bir yana, son 
zamanlarda denizciler, kendilerinde din kavramının da Tanrı 
kavramının da bulunmadığı topluluklar bulmadılar mı?13  

Locke’a göre, eğer Tanrı idesi doğuştan olsaydı her toplumda bir Tanrı idesi 

olması gerekirdi. Oysa her toplumda bir Tanrı idesi yoktur; olsaydı da bu yine de 
                                                 
13 A.g.e., s. 79-80. 
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onun doğuştan olduğunu göstermezdi. Çünkü farklı toplumlarda farklı Tanrı idesi 

bulunur hatta aynı ülkedeki insanlarda bile aynı ad altında çok değişik, karşıt ve 

bağdaşmaz Tanrı ide ve kavramları görülür. İnsanların yalnızca bir ses ya da ad 

altında anlaşmış olmaları, Tanrı’nın doğuştan olduğunu göstermez. 

Töz idesi de doğuştan değildir. Zihnimize öteki idelerin geldiği yoldan 

gelmediği için bu bir ide değildir. Bizim töz dediğimiz şey, ne olduğunu 

bilmediğimiz, kendisi üzerine hiçbir özel, seçik ve somut idemizin bulunmamasına 

karşın bildiğimiz idelerin taşıyıcısı olarak aldığımız bir bulanık varsayımdan başka 

bir şey değildir.14 

Sonuç olarak, bellekte doğuştan ideler yoktur. Yani anımsama dışında belleğe 

gelen her ide yenidir. Bu demektir ki, bu ide daha önceden duyumsanmamıştır. 

Çünkü zihnin hiçbir zaman algılamamış olduğu bir şey zihinde hiçbir zaman 

bulunmaz. Doğuştan ideler olduğunu savunanlar, “sadece insan bilgisinin kaynağı 

konusunda yanlış bilgi vermekle kalmamış, aynı zamanda insanları zihinsel güçlerini 

aktif bir şekilde kullanma zahmetinden alıkoyan ve bu nedenle gerçek bilgiye giden 

yoldaki en büyük engellerden birini oluşturan temel kabulüne de zemin 

hazırlamışlardır.”15 Locke'a göre bazı insanlar, anlaşıldıkları zaman, şüphe 

edilemeyecek birtakım genel kabullere ulaştıklarında, hemen bu kabullerin doğuştan 

insan zihninde var olduğu sonucunu çıkarmışlardır. Bu sonucun diğer insanlar 

tarafından kabul edilmesi de, onları bu kabullerden şüphe etmekten ve gerçeği 

bulmak için kendi yetilerini kullanmaktan alıkoymuştur: “Bilgelik taslamaktan zevk 

duyan bazı kimseler, bu durumdan istifade ederek, önce doğuştan prensiplerin 

sorgulanamayacağı prensibini koymuşlar, sonra da kendilerinin savundukları 

birtakım doktrinlerin doğuştan olduğunu söylemiş ve insanların bu doktrinlere otorite 

olarak bağlanmalarına neden olmuşlardır.”16 “Eğer insanlar gerçek bilgiyi 

başkalarından öğrenmekle kalmayıp, kendileri de araştırsalardı, bu bilgiyi kendi 

doğal yetileriyle dışarıdaki varlıklardan elde edebileceklerini kolayca 

anlayacaklardı.”17 Bir başka deyişle gerçek bilgiye başkalrından öğrendiklerimizle 

değil kendi araştırmalarımız sonucu; duyum ve deneyle ulaşılır. Çünkü insanın 

                                                 
14 A.g.e., s. 79. 
15 J.Gibson, Locke's Theory of Knowledge and its Historical Relations, 1968, s. 36. 
16 İsmail Çetin, John Locke'da Tanrı Anlayışı, Ankara, 1995, s. 42. 
17 Locke, An Essay Concerning Human Understanding( E.C.H.U), London 1964, s. 87. 
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gerçek ile gerçek dışı şeyleri ayırt etmesinin tek yolu, kendi zihinsel yetilerini aktif 

bir şekilde kullanmasıdır. “Bu yolun tıkamış olması, Locke'un doğuştan fikirler 

görüşüne karşı çıkmasının pratik sebebini oluşturmuştur.”18 

1.2.  Locke’un İdeler Öğretisi 

Ruhumuzda doğuştan, yani duyum ve deney öncesi ideler ya da bilgiler 

yoksa, bu ideler nereden gelmektedir? Locke’un sorduğu temel soru işte budur.  

İdeler, düşüncenin nesnesidir. Herkes düşünürken aslında zihinlerinin 

uğraştığı şey ideleridir. Bütün ideler duyum ve düşünümden gelir. En basitinden en 

karmaşığına kadar bilincimizdeki bütün ideler duyulardan gelir. Zihni boş, beyaz bir 

kâğıt olarak düşünürsek, zihin bunu çeşitli gereçlerle donatır. Zihin usun ve bilginin 

bütün gereksinimlerini deneyden edinir. Bilgimizin temelinde deney vardır. 

Anlığımızı düşüncenin bütün gereçleriyle donatan şey gözlemlerdir. Bunlar hem 

edindiğimiz hem de edineceğimiz bütün idelerin kendilerinden çıktığı iki bilgi 

kaynağıdır. Yani Locke'a göre “biz bilgimizin malzemesi olan ideaları, ya dışarıdaki 

duyulur varlıkları gözlememiz ya da duyu organlarımız vasıtasıyla bu duyulur 

varlıklardan bize ulaşan etkiler üzerinde zihnimizin gerçekleştirdiği çeşitli 

faaliyetleri idrak etmemiz sonucu elde ederiz. Sahip olduğumuz ve olabileceğimiz 

bütün idealar bu iki kaynaktan yayılır.”19 Buradan da anlaşıldığı üzere Locke, 

bilginin biricik kaynağı kabul ettiği deneyi iki türe ayırır. 

İdelerin kaynaklarından biri duyum nesneleridir. Duyularımız önce duyulur 

tikel nesnelere yönelirler ve bu nesnelerin kendilerini etkilemesi yoluyla zihne, 

şeylerin birçok algılarını iletirler. Böylece sarı, ak, sıcak, soğuk, acı, tatlı ideleriyle 

diğer bütün duyulur niteliklerin idelerini ediniriz. İdelerimizin bu büyük kaynağı, 

tamamıyla duyularımıza bağlı olduğu ve anlığa onlar aracılığıyla iletildiği için buna 

duyum(dış duyum) denir. 

İdelerin öteki kaynağı zihnimizdeki işlemlerdir. Bu işlemler, ruhun kendileri 

üzerinde düşünüp onları incelemesi yoluyla anlığa başka ideleri sağlar. Bu ideler, bu 

işlemler olmadığı sürece nesnelerden edinemeyeceğimiz idelerdir. Algılama, 

düşünme, kuşkulanma, inanma, uslamlama, bilme, isteme ve zihinlerimizin değişik 
                                                 
18 Gibson, A.g.e., s. 36-37. 
19 Locke, E.C.H.U., s. 89-90. 
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eylemlerinin hepsi böyledir. Bunların bilincine vararak onları içimizde gözlemekle 

zihnimize, duyularımızı etkileyen cisimlerden olduğu gibi seçik ideler alırız. Bu 

idenin kaynağı herkesin kendindedir ve dışsal nesnelerle ilgisi olmadığı, duyuya çok 

benzediği için buna içsel duyu ya da iç duyum denir. Fakat bunun sağladığı ideleri 

zihin sadece kendi işlemleri üzerinde düşünerek edindiği için buna düşünüm denir. 

Duyumun nesneleri olan dışsal özdeksel şeylerle; düşünümün nesneleri olan 

zihnimizin kendi içindeki işlemleri bütün idelerimizin tek kaynağıdır: “Bilgimizin ilk 

malzemesi olan idealar ancak dış duyum ve iç-duyumdan kaynaklanmaktadır; sahip 

olduğumuz her bilgiyi kurucu unsurlarına ayırmak istediğimizde en son varacağımız 

nokta bu iki kaynaktan biri olacaktır.”20 Duyulur nesneler zihne, duyulur ideleri 

sağlarken zihinde anlığa kendi işlemlerinin idelerini sağlar. 

Düşünüm ideleri duyum idelerinden sonra gelir. “Çünkü bu idealar olmadan 

iç-duyumun gerçekleşmesi mümkün değildir.”21 Zira düşünüm ideleri dikkat 

gerektirir. İlk yıllar dışarıyı seyretmekle ve dikkatin dağılmasıyla geçer. O yıllarda 

insanların işi, dışarıda bulunan şeyleri tanımaktır, yani bu insanlar dışarıda bulunan 

dışsal duyumlara karşı sürekli bir dikkat içinde büyürler. Daha olgun yaşlar 

gelmeden düşünme çok seyrek olur ya da hiç olmaz. 

Ruh algılamaya başladığında ideleri edinmeye başlar. Ruhun her zaman 

düşündüğü, var olduğu sürece kendindeki ideleri sürekli algılama durumunda 

bulunduğu yönünde görüş vardır. Fakat ruh her zaman düşünmez; çünkü buna kanıt 

yoktur. Bu, ne uyuyan ne de uyuklayan ve her şeyin sonsuz yaratıcısı ve koruyucusu 

olanın bir ayrıcalığıdır. Bu, bir sonlu varlığa özellikle insan ruhuna uygun değildir. 

Zaman zaman düşündüğümüzü deney yoluyla bilebiliriz ve bundan da bizde 

düşünme gücünün bulunduğu sonucunu çıkarırız. Fakat bizim sürekli düşünüp 

düşünmediğimiz konusunda deneyin verdiğinden daha çoğuna güvenemeyiz. 

Ruh her zaman düşündüğünün bilincinde değildir. Uyanık bir kimse için ruh 

her zaman düşünebilir. Çünkü bu uyanık olmanın bir koşuludur. Fakat uyuyan 

birinde, kendisinin haberi olmadan ruh düşünebiliyorsa, o kimsenin uyuma sırasında 

haz ya da acı duyup duymadığını ya da mutlu olma veya olmama yeteneğinin olup 

                                                 
20 A.g.e., s. 9. 
21 Locke, A.g.e., s. 92. 
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olmadığı sorulmalıdır. O kimsede bu yetenek, üzerinde yattığı yataktan 

kaynaklanmaz. Çünkü bilincinde olmadan mutlu ya da mutsuz olması olanaksız ve 

tutarsızdır. 

İnsanların sonradan hatırladıkları düşler gördükleri söylenir. Uyuyan bir 

kimsede ruhun düşünmekte olup uyanınca ruhun bunu hemen hatırlamamasını 

anlamak olanaksızdır. Çünkü gün içinde birine düşüncesinin tam ortasındayken ne 

düşündüğü sorulsa hemen cevap verebilir, hatırlamadığını söylemez. 

Uyuyan insanların düşleri, tümüyle uyanık insanların ideleriyle yapılmıştır. 

Buna göre duyular, üzerinde düşünülecek ideleri zihne sunmadan önce insan 

düşünemez. “Bu ideler arttıkça ve saklandıkça ruh da uygulama yoluyla düşünme 

yetisini bir çok yönlerden geliştirmeye başlar. Daha sonra da bu ideleri birleştirip 

kendi işlemleri üzerinde düşünerek ansıma, imgeleme, uslamlama ve düşüncenin 

öteki kiplerindeki kolaylıkları olduğu gibi kendi birikimini de arttırır.”22 

Bir çocuk doğuşundan başlayarak gözlemlendiğinde, zihnin duyular yoluyla 

idelerle donanmasıyla, çocuğun gittikçe daha çok uyanık kaldığı, üzerinde 

düşüneceği gereçler arttıkça daha çok düşündüğü görülür. Bir süre sonra daha çok 

ilişkili olduğu; üzerinde kalıcı izlenimler bırakan nesneleri tanımaya başlar. Böylece 

basamak basamak günlük ilişki içinde olduğu insanları tanımaya, onları 

yabancılardan ayırt etmeye başlar. Bunlar onun, duyuları ilettiği ideleri saklamaya ve 

ayıt etmeye başlamasının sonucudur. Böylece, zihnin bu konularda nasıl derece 

derece geliştiğini; genişletme, birleştirme, soyutlama, onlar üzerinde uslamlamalar 

yapma ve bütün bunlar üzerinde düşünme gibi öteki yetilerini uygulamada nasıl 

ilerlediği görülür. 

Öyleyse bir insan ilk duyumu edindiğinde ideler, edinmeye başlar. Çünkü 

zihinde duyuların iletmediği herhangi bir ide yoktur. Duyum, bedenin herhangi bir 

bölümünde üretilen bir izlenim ya da devimdir ve anlıkta bir algı doğurur.23 Zihin; 

algılama, anımsama, inceleme, uslamlama vb. işlemlerdeki ilk etkinliğini, dış 

nesnelerin duyularımız üzerinde yaptığı bu izlenimler üzerinde başlatır. Zamanla 

zihin duyum yoluyla edindiği ideler üzerinde düşünmeye başlar ve düşünüm adı 

                                                 
22 A.g.e., s. 93. 
23 A.g.e., s. 93. 
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verilen yeni bir ide takımı biriktirir. Bunlar, dışsal nesnelerin duyularımız üzerinde 

yaptığı izlenimlerdir ve zihnin, üzerinde düşündüğü zaman kendi iç gözleminin de 

nesnesi olacak olan içsel ve kendine özgü güçlerden doğan kendi işlemleri bütün 

bilgimizin kaynağıdır. Diğer bir deyişle, bilgimizin kaynağı, zihnin kendi üzerine 

yaptığı işlemlerdir. Böylece insan düşüncesinin ilk yeteneği, zihnin, ya duyular 

yoluyla dış nesnelerin ya da onlar üzerinde düşündüğü zaman kendi işlemlerinin 

kendisine yaptıkları izlenimleri almaya yatkın oluşundan gelir. Bu, bir insanın bir şey 

bulmasının ilk adımıdır. 

1.2.1. Basit İdeler 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, Locke felsefesinde idenin kaynağı olan deney, 

dış deney (duyum) ve iç deney (düşünüm) olmak üzere ikiye ayrılır. Dış deney ve iç 

deney aracılığıyla basit ve bileşik ideler oluşur. Locke felsefesinde bilginin 

oluşturulmasında öncelik basit idelerdedir. Bu nedenle “basit ideler bilginin en temel 

malzemeleridir.”24 Locke’a göre, basit ideler, değişik idelerin aynı nesneden aynı 

anda edinilmesi ve aynı öznede birleşmesidir. Ayrıca bunlar ayrı duyumlardan gelen 

ideler kadar seçiktirler. Örneğin, birinin bir buz parçasında duyumladığı soğukluk ve 

sertlik, zihinde şekerin tadı ve gülün kokusu kadar seçiktir. Bir insan için hiçbir şey 

bu basit idelerden edindiği açık ve seçik algılardan daha belirgin değildir.  

Basit idelerin hepsi, zihinlerimizde, kendilerini üreten şeylerin güçlerini, yani 

gerçeği yansıtır ve onlarla uyuşurlar, bu nedenle doğrudurlar. Kopya olmalarına 

rağmen, upuygundurlar. Basit ideler, bize kendi ruh durumumuzu doğrudan doğruya 

yaşatırlar. Böylece, içimizde olup bitenlerin doğru ve gerçek yansılarını sağlarlar. 

Locke, basit idelerin kaynağı olma konusunda da önceliği dış deneye verir. 

Dış deney (duyum) aşamasında zihin pasif ve edilgen bir şekilde çalışır. Diğer bir 

deyişle, bu ön bilgileri edinip edinmemek kendi gücünde değildir. Bu aşama, 

algılama aşamasıdır. Bu da şu demektir ki: Basit idelerin edinilmesinde anlık 

tümüyle edilgindir. Çünkü duyularımızın nesnelerinin özel ideleri biz istesek de 

istemesek de zihnimize girerler. Bir ayna, karşısına konanı nasıl reddedemez, yok 

sayamazsa anlık da bu ideler zihne sunulduğu zaman onları reddedemez, basıldıktan 

                                                 
24 Naciye Atış, “Locke Felsefesinde Kesinlik Sorunu”, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:6, 
2008, s. 73. 
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sonra değiştiremez ve silip yenilerini yapamaz. Çevremizdeki değişik cisimler 

organlarımızı değişik biçimde etkilerken, zihin, izlenimleri kabul etmek ve bunlara 

iliştirilmiş ideleri de algılamak zorundadır.  

“Basit fikirler, bütün bilgilerimizin âdeta ilk maddesini teşkil ederler”25Zihin 

bu basit ideleri ne yapabilir ne de yok edebilir. Bunlar zihne, duyum ve düşünce 

yoluyla gelirler. Anlık bu ideleri bir kez biriktirdi mi, bunları yenileme ölçüştürme ve 

birleştirme gücü de kazanmış demektir. Böylece kendince karmaşık ideler yapabilir. 

Fakat başlangıçta zihinde, duyum ve düşünümden gelmeyen hiçbir basit ide 

bulunmaz. Anlık da orada bulunanları yok edemez. Örneğin, bir kimse hiç tatmamış 

olduğu bir tadın ya da hiç koklamamış olduğu bir kokunun idesini tasarlayamaz. 

Eğer tasarlayabiliyorsa, o zaman da bir körde renk ideleri ya da bir sağırda doğru, 

seçik ses kavramları bulunur ki, bu olanaksızdır.  

Basit idelerden kimileri zihne tek duyumla, kimileri birden çok duyumla, 

kimileri yalnız düşünümle gelir. 

Tek duyumla giren idelerden, ak, kırmızı, mavi, sarı ve bunların değişik 

tonları ve karışımları olan yeşil, al, mor vb. gibi renkler ve ışık sadece göz yoluyla; 

ses ve gürültü kulak yoluyla; değişik tat ve kokularsa damak ve burundan girer. Eğer 

bu organlardan herhangi birisi bozulursa ya da işlevini yitirirse, bunların 

girebilecekleri bir arka kapı yoktur. 

Birden çok duyuyla edindiğimiz ideler uzay, uzam, kılık, durgunluk ve devim 

ideleridir. Bunlar hem gözle hem de dokunmayla algılanabilen izlenimlerdir. 

Düşünümle edindiğimiz ideler, zihnin öteki ideleri üzerindeki işlemleridir. Bu 

ideleri dışarıdan alan zihin, bakışını kendine çevirip, edindiği bu ideler üzerine kendi 

işlemlerini gözlemlediğinde oradan, dışsal şeylerden edindiği ideler ile kendi iç 

gözlemlerinin nesnesi olabilecek başka ideler edinir. Örneğin, zihnin en önemli 

eylemi olan algılama ve isteme idesini düşünümden ediniriz. Zihindeki bu iki güce 

yetiler denir.26  

                                                 
25 Ülker Öktem, “John Locke ve George Berkeley’in Kesin Bilgi Anlayışı”, Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 43, Sayı 2, 2003, s. 139. 
26 Locke, A.g.e., s. 104. 
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Hem duyum hem de düşünümden edinilen ideler ise, haz ya da hoşlanma, acı, 

sıkıntı, güç, var oluş, birlik gibi basit idelerdir. Hoşlanma ya da sıkıntı duyum ve 

düşünüm idelerimizin hepsiyle birleşirler ve bizde haz ya da acı uyandırırlar. Haz ve 

acı uyandırmayan, dışarıdan duyularımızın herhangi bir izlenimi, içerden de 

zihnimizin herhangi bir düşüncesi yoktur. Haz ve acı ister zihnimizin 

düşüncelerinden isterse de duyularımızın izlenimlerinden olsun, hoşumuza giden ya 

da bizi rahatsız eden herhangi bir şeyi imler. 

Var oluş ve birlik de her nesnenin dışarıdan her idenin de içeriden sağladığı 

iki başka idedir. Nesneleri dışımızda olarak düşündüğümüz gibi ideler de 

zihnimizdeyken, onların var olduğunu; var oluşlarının bulunduğunu düşünürüz. 

Gerçek bir varlık da olsa, ide de olsa var olduğunu düşündüğümüz her şey anlığa 

birlik idesi verir. 

Duyum ve düşünümden edindiğimiz bir başka basit ide olan güç idesini ise, 

durmakta olan bedenimizi nasıl harekete geçirdiğimizi gözlemledikçe ve doğal 

cisimlerin birbiri üzerindeki etkileri her an duyularımızda ortaya çıktıkça elde ederiz.  

Bütün bunlar zihinde bulunan ve zihnin tüm öteki bilgilerinin kendisinden 

yapıldığı basit idelerin en önemlileridir, yani basit ideler, bütün bilgimizin araçlarıdır 

ve zihin bunları duyum ve düşünümle edinir. 

İdeleri, zihnimizdeki ideler ya da algılar ve bizde böyle algılara neden olan 

cisimlerdeki özdeksel değişimler olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Böylece idelerin 

dışımızdaki bir şeyin benzeri ya da imgesi olmadığını görürüz. Diğer bir deyişle, 

idelerin yerini tutan ve işitildiklerinde bizde bu ideleri üreten adlar nasıl idelerimizin 

benzerleri değilse, duyum ideleri de dışımızda var olan şeylerin benzerleri değildir. 

İde, zihnin kendisinde algıladığı ya da algının, düşüncenin ya da anlığın 

dolaysız nesnesi olan her şeydir.27Zihnimizde herhangi bir ide üretme gücüne de 

gücün bulunduğu nesnenin niteliği denir. Örneğin kartopunun bizde ak, yuvarlak ve 

soğuk ideleri üretme gücü vardır. İşte bizde bu ideleri üreten güçlere, nitelik denir. 

Yani kısaca, ideler zihinde; nitelikler, cisimde bulunur. 

                                                 
27 A.g.e., s. 108. 
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Cisimlerde bulunan nitelikler, birincil ve ikincil nitelikler olmak üzere iki 

türlüdür: Birincil nitelikler, cisim ne durumda olursa olsun ondan asla ayrılamaz 

olanlardır. Locke’a göre, “Cisim bunları, maruz kaldığı bütün başkalaşım ve 

değişmelere, kendisine uygulanan bütün güçlere karşın korur.”28 Yani değişken 

değillerdir. Değişken olmadıkları için de nesneldir. Bunlar, duyumun algılanabilir 

her madde parçasında her zaman bulduğu niteliklerdir. Şöyle ki, birincil nitelikler 

nesneye ait olup gerçeğin yansılarıdır; zira bunları ortadan kaldırdığımızda nesnenin 

kendisi de ortadan kalkar. Duyularımız bunları tek başlarına algılayamamasına 

karşın, zihin onları her madde parçasında ayrılamaz olarak bulur. Örneğin bir buğday 

tanesini ikiye ayırsak bile her parçanın yine de katılığı, uzamı, kılığı ve devingenliği 

vardır. Her parçayı yine bölsek de aynı niteliklerini yine korurlar. Dolayısıyla, bizde 

basit ideler üreten katılık, uzam, kılık, devim ya da durgunluk ve sayı nitelikleri 

cismin temel ya da birincil nitelikleridir. 

İkincil nitelikler ise, cisimlerin kendilerinde bulunmayan, cisimlerin birincil 

nitelikleriyle bizde renkler, sesler, tatlar gibi duyumlar üreten niteliklerdir. Yani, 

renk, ses, koku, tat, sıcaklık-soğukluk, sertlik yumuşaklık gibi nesneye değil, özneye 

ait olan (duyu organlarımızın yapısıyla ilgili olan) bu nitelikler, gerçeğin yansıları 

değildir; rastlantısaldır. Bunlar, algılayandadırlar: “Bunların nesnelerin niteliği olarak 

algılanmaları, algılayanın anlığının etkileniş biçiminden başka bir şey olamaz. 

Dolayısıyla, bunlar, ancak belirli birtakım ilintiler içerisinde nesneye bağlanabilen 

niteliklerdir.”29  

“ikincil nitelikler algılayana bağlı olarak değişebilen nitelikler olup, 
nesnenin kendisine değil, fakat algılayana aittirler. İkincil nitelikler 
bu durumda, renk, tat, sıcaklık, vb. gibi özellikler olmalıdırlar.”30 

Locke’a göre, ikincil nitelikler nesnelerden kaynaklanırlar, ama nitelik olarak 

algılayanın idelerinde varlık bulurlar. Diğer bir deyişle, bu nitelikler bizim 

zihnimizde varlığa gelirler. Gerçek dış dünyada renk, ses, tat, koku vb. gibi nitelikler 

yoktur. Bu nedenle renkler, sesler, kokular ve tatlarla dolu olan ideler, dış dünyanın 

olduğu gibi değil, ancak dolaylı bir tasarımıdır. 

                                                 
28 Hamdi Bravo, Locke ve Berkeley’de Birincil ve İkincil Nitelikler Sorunu”,  FLSF dergisi: Sayı 5, 
2008, s. 62. 
29 Ülker Öktem, A.g.m., s. 138. 
30 Julian Marias, History of Philosophy, New York, Dover Publications, Inc., 1966, s. 255. 
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Kısacası, bir rengin var olabilmesi için, beyni ve anlığıyla algılayan bir 

bireyin bulunması gerekir. Çünkü renk, anlığın ışıktan etkileniş biçimidir. İşte, bu 

nedenle, renkler, algılayan bireydedir. Yani, nesneler, kendilerini algılayan 

bireylerden bağımsız olarak renge, tada, kokuya, sese, dokunuma sahip değildirler, 

ama biçime, uzama, sayıya ve devinime sahiptirler. Bu yüzden Locke, deneysel 

bilginin güvenilir temelini birincil niteliklerde bulur. 31 

Birincil niteliklerdeki kimi devinimler, bedenlerimizin kimi bölümlerini 

etkileyerek sinirlerimiz yoluyla beyne gönderir ve zihnimizde onların özel idelerini 

yaratır. Duyulamaz parçacıkların duyular üzerindeki etkisiyle de ikincil niteliklerin 

ideleri üretilir. Cisimlerin birincil nitelikleri onların benzerleridir ve bunların 

biçimleri cisimlerde gerçekten bulunur. Fakat ikincil niteliklerin bizde ürettiklerinin 

idelerle benzerliği yoktur. 

İkincil nitelikler bizde ürettikleri idelere göre alev, sıcak ve aydınlık; şeker, 

ak ve tatlı; kar, ak ve soğuk olarak belirlenmiştir. Bu nitelikler cisimlerde, bizdeki 

ideleri gibi değildirler. Örneğin ateş belli uzaklıktaki birine sıcaklık hissi verirken 

daha yakından acı hissi uyandırabilir. Bu durumda ateşin kendisinde uyandırdığı 

sıcaklık idesinin edimsel olarak ateşte bulunduğu, ama acı idesinin ateşte 

bulunmadığı söylenemez. Bende acı idesi uyandıran bir başkasında sıcaklık idesi 

uyandırıyorsa, o zaman cisimlerin niteliğiyle bizdeki idesi aynı değildir demektir. 

Cismin birincil nitelikleri algılansa da algılanmasa da cisimlerdedir. Bunlar 

gerçek niteliklerdir. Onlardan ışığı, sıcaklığı, aklığı ya da soğukluğu, tadı, kokuyu 

vb. duyuları aldığımızda parçaların kılık ve devinimine dönüşürler. O yüzden birincil 

nitelikler, cismin gerçek nitelikleridir ve algılansa da algılanmasa da şeylerin 

kendilerindedir, ikincil nitelikler de bunların değişik kiplerine bağlıdır. 

Locke’a göre cisimlerdeki nitelikler aslında üç türdendir: İlki hacim, kılık, 

sayı, durum ve devim denilen, biz algılasak da algılamasak da cisimlerde bulunan 

birincil niteliklerdir. İkincisi, cisimde bulunan ve duyularımızdan herhangi birini 

etkileyerek bizde tat, ses, koku gibi ideleri üreten duyulabilir niteliklerdir. Yani 

duyularımız yoluyla bizde, birçok ide üreten güçlerdir. Üçüncüsü ise, cismin birincil 

niteliklerinin özel yapısına bağlı olarak cisimde bulunan kılık, doku, hacim ve devimi 

                                                 
31 Locke, E.C.H.U., s. 134 / Arda Denkel, Bilginin Temelleri, s. 51. 
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başka bir cismin değiştirerek, onun duyularımızı eskisine göre daha değişik biçimde 

etkilemesini sağlayan güçtür. Örneğin güneşte, mumu ağartma; ateşte kurşunu eritme 

gücü vardır. Fakat mum ağardığı zaman ortaya çıkan değişimlerin güneşte olmayışı 

gibi güneş bizi ısıttığı ve aydınlattığı zaman, bizdeki algılar olan bu ışık ve sıcaklık 

nitelikleri de güneşte değildir. Bunlar, güneşin birincil niteliklerine bağlı olan 

güçleridir. İşte bunlara güçler adı verilir ve bunlar birincil niteliklerin değişik 

kiplerinden doğar. Yani aslında duyularda cismin nitelikleri iki türdendir; ama buna 

Locke ne birincil ne de ikincil nitelik olan bir üçüncü tür nitelik daha ekler ve buna 

da güç adını verir. 

Sonuç olarak, birinciler benzerliklerdir, ikinciler benzerlikler sanılır ama 

değildir; üçüncüler ise ne benzerliklerdir ne de öyle sanılır. 

Algılama, Ayırt Etme Ve Zihnin Öteki İşlemleri 

Algılama düşünmenin ilk basit idesidir. “Algılama, bilgi edinme sürecinde 

zihnin ilk çalışmasıdır.”32 Algılama esnasında zihin, çoğunlukla edilgindir, yani 

algıladığını algılamadan edemez. Algılama, sadece zihnin izlenimi aldığı sıradadır. 

Zihnin buradaki işlevi, kendine gelenlerden etkilenmek ve bu etkileri ayna gibi 

yansıtmaktır. Zihin, bu aynadan yansıyan basit ideler üzerine yeniden çalıştığı zaman 

etkindir. Bu etkinlik, zihnin, basit ideleri kendi nesnesi yaparak, bileşik ideleri 

oluşturması ve bunlar üzerine bilgiyi kurması şeklindedir. Zihin basit ideler üzerine 

çalışmaya başladığında bu ideler zihnin doğrudan nesnesi olurlar. Burada zihin, basit 

ideleri kendi nesnesi haline getirerek bileşik ideleri oluşturur. Zihnin buradaki 

işlemleri, algılama ve düşünmedir.33 

Böylece Locke felsefesinde, bilginin oluşabilmesi için zihnin yapması 

gereken şey, doğrudan nesneye değil, doğrudan ideye yönelmektir. Bu nedenle de 

Locke, bilginin malzemesi ile bilginin kendisini birbirinden ayırır.34 Bilginin 

malzemesi idelerdir. Bilginin kendisi de ideler arasındaki ilişkilerdir. Bu demektir ki 

zihin, bilgiye ulaşırken yalnızca ideleri kullanır ve bilgi, ideler üzerinedir.35 

                                                 
32 Naciye Atış, A.g.m., s. 74. 
33 A.g.m., s. 74. 
34 O’connor, A Critical of Western Philosophy, The Free Pres, New York, 1965, s. 205. 
35 Naciye Atış, A.g.m., s. 74. 
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Cisimlerde ne gibi değişimler olursa olsun bunlar zihne girmemişse; dış 

organlarda ne gibi izlenimler yaratılırsa yaratılsın bunlar içerden saptanmamışsa, 

algılama gerçekleşmez. Örneğin ateş bedenimizi yaktığında bu beyne iletilmemişse, 

beyinde acı ya da sıcaklık hissi uyandırmamışsa, ateş algılanmamış demektir. 

Algının bulunduğu yerde ise bir ide edimsel olarak üretilmiştir ve anlıkta 

bulunmaktadır. 

Algılama bilgiye götüren ilk adım ve bilginin bütün araçlarının giriş kapısıdır. 

Kimi insanlar duyular ne kadar azsa, bunlardan elde edilen izlenimler ne kadar 

cansızsa ve bu izlenimler üzerinde bulunan yetiler ne kadar sönükse, bunlar bu 

insanlarda bulunan bilgiden o kadar uzaktır. Fakat insanlar arasında görülen bu 

büyük derecede ayrım hayvanlar arasında görülmez. Sonuç olarak algılama, bütün 

zihinsel yetilerimizin ilk işlemi ve bütün bilgilerimizin giriş kapısıdır, yani zihnin 

bilgiye doğru ilk adımıdır: “Algılama, bilgiye doğru ilk adım ve aşama olmasının 

yanı sıra tüm bilgimizin malzemelerinin koyu ve tüm zihinsel yetilerimizin ilk 

işlemidir.”36  

Zihnin bilgiye doğru ikinci adımı ise zihinde tutmadır, yani duyum ve 

düşünümden gelen ideleri saklama yetisidir. Bu, iç gözlem ve bellek olmak üzere iki 

yoldan yapılır. 

İç gözlem, zihnin kendindeki ideyi bir süreliğine edimsel olarak gözlem 

altında tutmasıdır. Bellek ise, zihnimize işlendikten sonra kaybolan ya da gözden 

uzaklaşmış olan ideleri yeniden canlandırma yetisidir. Acı, tatlı, sıcak aydınlık, sarı, 

kırmızı gibi nitelikleri nesne ortadan kalktıktan sonra düşündüğümüz zaman böyle 

yaparız, yani bellek, bir depolama aygıtıdır. 

İdelerimiz, zihnimizde edimsel olarak bulunan algılardır ve algılama olmadan 

bunlar var olamaz. O halde, idelerin bellekte olması demek, zihnin eskiden edinmiş 

olduğu algıları, yeniden canlandırma gücü vardır demektir. Örneğin masa, eskiden iç 

gözlem yoluyla belleğe sürdüğüm bir ide olsun. Masa denildiğinde, eskiden idesini 

edindiğim için, bunu gözümün önünde canlandırabilirim. Çünkü önceleri masa idesi 

benim belleğime yerleşmişti ve bunu biliyordum. Yani zihnin, eskiden bilinen şeyleri 

yeniden canlandırabilme gücü vardır. Bu yüzden, idelerimiz edimsel olarak hiçbir 

                                                 
36 Locke, A.g.e., s. 118-119. 
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yerde bulunmamasına karşın, belleğimizde bulunur. Zihindeki yeti, onları yeniden 

canlandırabilme ya da sanki onların resmini yapabilme yetisidir. Kimi bunu daha 

kolay, kimi daha zor, kimi daha canlı, kimi de daha silik yapar. 

İdeleri belleğe, dikkat, yineleme, haz ve acı yerleştirir. İlk aşamada doğal 

olarak en derin ve kalıcı izlenimler yapan ideler, haz ve acıyla birlikte yerleşen 

idelerdir. Dikkat ve yinelenme de buna yardım eder. Örneğin, çocuklarda duyumların 

başlangıcında üretilmiş olan idelerin birçoğu daha sonraki yaşamları boyunca 

yinelenmezlerse, hiçbir iz kalmayacak şekilde yok olurlar. 

Eskiden edinilmiş ideler, sürekli göz önünde bulunmamalarına karşın 

anımsama sırasında bunlar anlıkça görülmüş ve saptanmış olarak bilinirler. Çünkü 

zihin anımsamada çoğunlukla etkindir. Fakat anımsayamama ya da zor anımsama 

durumları da vardır. Bunlar bellekle ilgili durumlardır. İnsanda bellek, algılamanın 

hemen ardından gelir. Bellek öyle önemli bir yetidir ki, o olmadan diğer yetiler 

yararsızdır. Eğer belleğimiz olmasaydı, düşüncelerimizde, uslamlamalarımızda ve 

bilgimizde hazır nesnelerin ötesine gidemezdik. Sadece o anda var olan şeyleri görür 

ve sadece onların var olduklarını sanırdık; geçmişte algıladığımız bir şeyi 

hatırlayamazdık. Demek ki eğer belleğimiz olmasaydı, ne bilgi ne algılama ve ne de 

anımsama olurdu. Ancak belleğin iki kusuru vardır: 

Birincisi, belleğin ideyi tamamıyla yitirmesi durumudur. Bu durumda biz 

idesi olanın dışında hiçbir şey bilemeyeceğimize göre, ide yitince tam bilgisizlik 

içinde kalırız. Bu, unutma durumudur. 

İkincisi ise, belleğin yavaş çalışmasıdır, yani edinmiş olduğu ideleri 

istenildiğinde zihne sunmak üzere hemen canlandıramamasıdır. Eğer bu, büyük 

ölçüde ise ahmaklıktır. Çünkü edinmiş olduğu ideleri istenildiğinde hazır 

bulunduramıyorsa, bu ideler o kimsede hiç bulunmasa da olur. Çünkü çok az işine 

yarar. 

Zihnin bir başka yetisi, kendi idelerini ayırt etme ve bunları seçme yetisidir. 

Locke’a göre, zihinde değişik nesnelerle, bunların niteliklerinin seçik algısı 

olmasaydı, zihnin bilgi edinme yeteneği çok düşük olurdu. Doğuştan doğrular 

oldukları söylenen genel önermelerin apaçıklık ve kesinliği, bu ayırt etme yetisinden 

gelir. Çünkü zihnin, iki idenin aynı ya da değişik olduğunu algılaması ayırt etme 
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yetisine bağlıdır. İdelerin iyi ayırt edilmesi onları açık ve seçik yapar. İdeler açık ve 

belirgin olursa, duyular onları aynı nesneden değişik durumlarda değişik algılar 

getirse, yanıltıcı gibi görünse de, onlarla ilgili hiçbir bulanıklık ve yanlışlık olmaz. 

Örneğin ateşi olan biri şekerden acı bir tat alsa, yine de o kimsenin zihninde acı idesi 

tatlı idesinden, acı bir şey tatmış olduğu durumdaki kadar seçiktir. 

İdeleri uzam, derece, zaman, yer ya da başka şekillerde birbiriyle ölçüştürmek 

zihnin ideleriyle ilgili bir başka işlemidir ve bağıntı ideleri de buradan gelir. 

Zihnin ideler üzerinde yaptığı bir başka işlem birleştirmedir. Zihin bununla 

duyum ve düşünümden edindiği birçok ideleri birleştirerek karmaşık ideler yapar. 

Yani bu, birçok ideyi bir araya getirmektir. Örneğin birçok birimleri bir araya 

getirerek düzine yaparız. Birçok santimlerin tekrarlayan idelerini bir araya getirerek 

metre idesini yaparız. 

Zihnin diğer bir işlemi ad vermedir. Çocuklar yinelenen duyumlarla 

belleklerine yerleşmiş ideleri edindikten sonra, derece derece imleri kullanmayı 

öğrenirler. Konuşma yeteneklerini kullanmaya başladıktan sonra da kendi idelerini 

başkalarına anlatmak için sözcükler kullanmaya başlarlar. Bu sözsel ifadelerin 

kimilerini başkalarından alırlar. Kimilerini ise nesnelere yeni ve alışılmışın dışında 

adlar vererek kendileri yaparlar. Örneğin dili kullanmaya başladıktan sonra çocuğun, 

oyuncak bebeğine Beyza adını vermesi gibi. 

Sözcükler içsel idelerimizin dışa dönük imlerinin yerini tutar ve bu ideler 

tikel şeylerden alınır. Her tikel ideye bir ad verilirse, ortaya sonsuz sayıda ad çıkar. 

Bunu önlemek için zihin tikel nesnelerden aldığı tikel ideleri genel yapar. Bu işlem, 

tikel idelerin, bütün öteki var oluşlarından ve zaman, yer ya da birlikte ortaya çıkan 

başka ideler biçimindeki gerçek var oluş durumlarından ayrılmış olan zihindeki 

görüntüler olarak ele alınmasıyla yapılır. Buna soyutlama denir.37 Böylece tikel 

varlıklardan alınmış ideler, türün tamamını temsil ederler. Bunların adları da soyut 

idelere uygun olarak var olan şeylerin tümüne uygulanabilen genel adlar olur. 

Örneğin Ayşe, Ali, Nida, Yaren… gibi tek teklerin tümünün insan adı altında 

toplanması gibi. 

                                                 
37 A.g.e., s. 126. 
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Locke’a göre genel ideler, “soyutlama” yoluyla oluşturulur. Soyutlama, 

gerçekliğin tikelliği ile genel sözcüklerin tümelliği arasındaki boşluğu aşmamızı 

sağlar. Bu işlem, kendilerine bağlanmak yoluyla sözcüklerin genellik kazandığı soyut 

genel ideleri oluşturur.38 

Ortaya çıkan ürünler bakımından soyutlamayı iki şekilde ele alabiliriz. İlk 

olarak soyutlama, nesnelerin gerçeklikte karmaşık halde bulunan niteliklerinin 

düşüncede birbirinden ayrıştırılarak tek başına kavranması işine yarar. Örneğin, 

gerçeklikte kokusu, tadı, rengi ve sıvılığı bir arada var olan sütün rengini (aklığını) 

düşüncede diğer bütün niteliklerinden ayırt etmek gibi. Böylece zihin aklığı sütten ya 

da aklık niteliğine sahip tebeşir, kar gibi diğer varlıklardan ayrı ve bağımsız olarak 

kavrayabilir, onu gerçeklikte var olan bu nesnelerin niteliğinin zihindeki temsilcisi 

yapar. Örneğin, biz sadece gözümüzü kullanarak nesnelerin birçok niteliğini aynı 

anda, ayrışmış olarak değil, birleşik olarak duyumlarız. Gözümüz bize bir nesnenin 

“rengini” verirken, aynı anda “şeklini”, “hareket edip etmediğini”, “katı mı sıvı mı 

olduğunu” verir; duyum sırasında bunlar bir aradadır ve biri olmadan diğerlerini, 

mesela; renk olmadan şekli, hareket olmadan sıvılığı duyumlayabilmek olanaklı 

değildir. Buna karşılık, biz yine de, hepsini tek bir duyum yoluyla aynı anda edinmiş 

olsak da, örneğin, elmanın “kırmızılığı”ndan, “yuvarlaklığı”ndan, “sertliği”nden ayrı 

ayrı söz edebiliriz.39  

Locke’a göre buna olanak sağlayan, aynı duyu organının ilettiği farklı 

nitelikleri birbirinden ayırt etmemizi olanaklı kılan “soyutlama” yeteneğimizdir. “Bu 

tür soyutlamanın sonucunda, aslında, karmaşık ideleri ayırt eder, ‘basit idelere’ 

ulaşırız.”40  

Soyutlama, ikinci olarak da, karmaşık idelerden, onları zaman ve yer 

koşullarıyla herhangi bir tikel var oluş içinde belirleyen öteki idelerin ayrılması ve 

birçok karmaşık idenin hepsinde ortak olan özelliklerin belirlenmesi işine yarar. 

Böylelikle ortaya soyut ve genel olan birtakım karmaşık ideler çıkar. Bu tür bir 

soyutlamayla bu ideler ve bu idelerin bağlandığı sözcükler birden çok bireyi temsil 

edebilir. Kimi nesneler ya da onlara ait karmaşık ideler, bu ad altında toplanır ve 

                                                 
38 J.Didier, John Locke, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2009, s. 17. 
39 Alexander Campbell Fraser, Locke. Kitchener, Ontario, Canada: Batoche Boks, 2000, s. 93-94. 
40 Hamdi Bravo, “Locke’un Soyut İde Anlayışı”,  FLSF Dergisi, Sayı 10, 2010, s. 102. 
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anlamlı hale gelir. Soyutlamanın bu ikinci türü, en tikelden başlayıp en tümele 

ulaşmamızı ve varlıkları bu sayede kategorize etmemizi sağlayan tür ve cins 

kavramlarını verir. Örneğin, ‘insan’ ve ‘at’ idesinin farklarını atıp ortak yanlarını 

alarak ‘hayvan’ idesini ya da ‘hayvan’ ve ‘bitki’ idesinin ortak yanlarını alarak 

‘canlı’ idesi oluşturmak gibi. Yani, “zihin soyutlama işlemiyle, benzer tikellerin 

müşterek özelliklerinden oluşan soyut ve genel bir idea üretir.”41 Aslında, burada 

yapılan, daha alt düzeydeki karmaşık ideleri ayıklamak ve onlardan daha sınırlı, 

bölümsel, ama ortak olan yanlarını ele alarak daha genel bir başka karmaşık ide 

ortaya koymaktır. İşte bu işlem, Locke’a göre, yalnızca insanın gerçekleştirebileceği; 

düzey ve yetkinlik bakımından insanla hayvan arasına kesin bir çizgi çeken ussal 

etkinliktir. İnsanın gerçekleştirdiği diğer zihinsel etkinliklerin hepsini hayvanların da 

gerçekleştirebildiğini düşünmekte herhangi bir engel yoktur.42  

Locke insanı hayvandan ayıran şeyin us olduğunu düşünmez. Çünkü o, 

hayvanların da duyumsayabildikleri gibi belirli ölçüde us sahibi olduklarını düşünür. 

Dolayısıyla Locke’a göre insanı hayvandan ayıran şey, ideleri soyutlayabilme, 

bunları genel sözcükler altında toplayabilme, böylelikle de soyut genel ideler 

oluşturabilme yetileridir. 

Ayırt etme, ölçüştürme, bileştirme, ad verme, soyutlama gibi bu yetiler 

başlangıçta çoğunlukla basit idelere uygulanır. Bu yüzden doğayı olduğu haliyle 

izleyerek, onları doğma, ilerleme ve dereceli gelişmeleri içinde gözlemleyip 

bulabiliriz. Bu yetilerin basit ideler üzerinde nasıl işlediklerini gözlemleyerek de 

zihnin karmaşık ideleri nasıl soyutladığını, belirlediğini, ölçüştürdüğünü ve bunlarla 

öteki işlemlerini nasıl uyguladığını daha iyi inceleyebiliriz. Ayrıca bu işlemler, 

zihnin bunlar üzerinde düşünülmesiyle edinilmiş, bilginin diğer kaynağı olan 

düşünümden türetilmiş başka ide takımlarıdır. 

1.2.2. Karmaşık İdeler  

İnsan zihni, Locke'a göre, belli şekillerde faaliyet gösterir. İnsan zihninin bu 

faaliyetleri sırasıyla algı, bellek, ayırt etme ve karşılaştırma yetisi, birleştirme ve 

                                                 
41 Atakan Altınörs, İdealar ve Dil Bağlamında Locke ile Leibniz, Eflatun Yayınevi, Ankara, 2009, s. 
14. 
42 Richard Schacht, Classical Modern Philosophers: Descartes to Kant, Florence, USA: Routledge, 
1984, s. 120. 
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soyutlamadır. Bu yetilerden en önemlilerinden olan birleştirme yetisi söz konusu 

olduğunda, insan zihni sahip olduğu basit ideleri bir araya getirir ve bu ideleri 

birleştirerek karmaşık ideleri oluşturur. Marias’ın deyişiyle karmaşık ideler; 

“zihnin bir etkinliği sonucu edinilen, basit idelerin ayrılması ya da 
birleştirilmesiyle oluşan idelerdir.”43 

Karmaşık ideler, istençli bileşimlerdir ve tıpkı basit ideler gibi bunlar da 

kopyadır, ama yetkin, yani upuygun değildir. Üstelik hepsi kusurlu ve eksiktir. Basit 

ideleri alan pasif haldeki zihin, sebep-sonuç ilişkisi gibi bir ilişkiyi ifade eden bileşik 

ideleri meydana getirerek aktif hale geçer. Zihin, karmaşık idelerin oluşturulmasında 

aktif olmakla birlikte, bu ideler, aslında, zihnin tamamen pasif haldeyken, duyumdan 

ve düşünceden aldığı malzemenin değişmelerinden başka bir şey değildir. Diğer bir 

deyişle bunlar, yer, şekil, mesafe, büyüklük, küçüklük ideleri, görme ve dokunma 

duyumlarıyla kazanılan basit mekân fikrinin nitelikleridir. O halde, “bilgimiz, basit 

idelerimizi aşamaz ve daha ileriye gidemez. Aksini iddia ettiğimizde, metafizik 

çözülemez bazı güçlükler içinde kaldığımızı anlarız.”44  

Zihin karmaşık ideleri basit idelerden yapmıştır. “Bileşik fikirler, basit 

fikirlerden zihin tarafından yapılır.”45 Bu aşamada zihnin basit idelere uyguladığı 

eylemler üç türlüdür: İlki bütün karmaşık idelerde yapıldığı gibi, birçok basit ideyi 

bir birleşik idede birleştirmek. İkincisi, bütün bağıntı idelerinde yapıldığı gibi, iki 

ideyi birbiriyle birleştirmeden ikisinin birlikte bir görünüşünü elde edecek biçimde 

yanyana getirmek. Üçüncüsü ise, bütün genel idelerde olduğu gibi, soyutlama 

yapmak, yani ideleri kendi gerçek var oluşlarında onlara eşlik eden tüm öteki 

idelerden ayırmaktır. 

İlkinde görüldüğü üzere birçok basit idenin birleştirilmesiyle yapılan idelere 

karmaşık ideler denir. Güzellik, minnet, bir adam, bir ordu, evren vb. bunlar 

karmaşık idelerdir. Bunlar basit idelerden yapılmış olmalarına karşın, zihin bunları 

bir adla imler ve tek başına inceler. Fakat yine de bunlar zihnin, o iki kaynaktan 

aldığı basit idelerle sınırlıdır. Ancak zihin bir kez bu basit ideleri aldıktan sonra 

                                                 
43 Julian Marias, History of Philosophy, New York, Dover Publications, Inc., 1966, s. : 255. 
44 Alfred Weber, Felsefe Tarihi, Devlet Matbaası 1. baskı, İstanbul, 1938, s. 266. 
45 Ülker Öktem, A.g.m., s. 139. 
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sadece gözlemle ve dışarıdan alınan sunulan şeylerle sınırlı kalmaz ve hiçbir zaman 

böyle birleştirilmiş biçimde edinemeyeceği karmaşık ideler yapar. 

Karmaşık ideler sonsuz sayıda ve sınırsız çeşitlilikte olmasına rağmen, yine 

de bunlar üç başlığa indirgenebilir. 

1. Kipler 
2. Cisimler 
3. Bağıntılar  

Kipler, kendiliğinden var olma olasılığı taşımayan, fakat cisimlerin eklentileri 

ya da etkilenimleri olarak görülen karmaşık idelerdir; üçgen, minnet vb. böyledir. 

Bunlarda kendi aralarında basit ve karmaşık olmak üzere ikiye ayrılır: Basit kipler, 

sadece aynı idenin çeşitleri olan başka hiçbir ideyle karışmayan kiplerdir. Bunlar 

birbirine eklenen birçok seçik birimlerin ideleridir ve basit idelerle sınırlıdırlar; bir 

düzine ya da bir yirmilik vb. bu türdendir. Karmaşık kipler ise, birçok basit idenin bir 

araya gelerek birleşmesinden oluşan kiplerdir. Örneğin, renk ve kılığın bir araya 

gelmesiyle kişide hoşlanma uyandıran güzellik ya da herhangi bir şeyin sahibinin 

isteği dışında gizlice iyelik değiştirmesi olan hırsızlık ideleri birçok türden idelerin 

bireşimini içerirler.  

Cisimler, kendiliğinden var olan seçik tikel şeyleri temsil eden basit idelerin 

bileşimleridir. Bunların başında, bilinmemesine karşın var olduğuna inanılan töz 

idesi gelir. Buna soluk beyaz renk idesi, ağırlık, eriyebilirlik, sertlik, işlenebilirlik 

eklenirse kurşun idesini elde ederiz ya da belli türden bir kılık idesiyle devim, 

düşünme, uslamlama eklenirse bir adam idesini elde ederiz. Cisimlerin tek ya da 

toplu olmak üzere iki türden idesi vardır. Bir adam ya da bir koyun idesi ayrı var 

oluşlarıyla tek cisimlerin idesidir. Bir ordu ya da koyun sürüsü gibi birçoğunu 

birlikte bulunduran, toplu cisimlerin idesidir. Böyle bir araya gelmiş toplu idelerin 

her biri bir adam ya da bir birim idesi gibi tek bir ide oluştururlar. 

Zihin dış nesnelerden aldığı biçimiyle duyuların getirdiği ya da kendi 

işlemleri üzerindeki düşünümüyle elde ettiği basit idelerle donanmıştır. Bu basit 

idelerin birleşimiyle de karmaşık ideler ediniriz. Bizdeki karmaşık cisim idelerini üç 

tür ide oluşturur:  

1. Şeylerin birincil niteliklerinin ideleri. Bu nitelikleri duyularımızla 

buluruz ve biz cisimleri algıladığımızda onlarda bulunur. Başka deyişle, 
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biz onları görsek de görmesek de, onlar cisimlerdedir. Cismin 

bölümlerinin hacim, kılık, sayı, konum ve devimi böyledir. 

2. Duyulur ikincil nitelikler. Birincil niteliklere bağlı olarak duyularımız 

aracılığıyla, bu cisimlerin bizde birçok ide üretme gücüdür. Bu idelerin 

şeylerin kendisinde bulunuşu herhangi bir şeyin kendi nedeninde 

bulunuşu kadardır.  

3. Herhangi bir cisimde gözlemlediğimiz birincil nitelik değişmeleri üretme 

ve bu değişmelere uğrama gücü. Böylece değişmiş olan cisim bizde daha 

önce ürettiği ideden daha değişik ide üretir. Bu yeteneklere etkin ve 

edilgin güçler denir. Güçler bizdeki cisimlerin karmaşık idelerinin büyük 

bir bölümünü oluşturur. Örneğin altın karmaşık idesini oluşturan idelerin 

çoğunu güçler oluşturur: ateşte eriyip de yok olmamak, altın suyunda 

çözülmek altın karmaşık idesini oluşturmak için onun rengi ve ağırlığı 

kadar gerekli olan idelerdir, ama iyi incelendiğinde sonuncusunun da 

güçler olduğu görülecektir. Çünkü sarılık altında edimsel olarak 

bulunmaz. Bu altının, uygun bir ışık altında gözümüz yoluyla bu ideyi 

üretme gücüdür. Güneşin balmumuna verdiği ak renk nasıl güneşte varsa, 

güneş idesinin dışında bulamadığımız sıcaklık da o kadar güneşte vardır, 

yani bunların ikisi de aynı ölçüde güneştedir. 

Kısaca, bizdeki cisimlerin karmaşık idelerini yapan bütün basit ideler sadece 

duyum ve düşünümden elde edilmişlerdir. Bu ideleri yapan basit idelerden büyük 

bölümünü biz gerçek nitelikler olarak görmeye ne denli yatkın olursak olalım, bunlar 

sadece güçlerdir. Örneğin, altın karmaşık idesini yapan idelerden büyük bir bölümü; 

sarılık, yoğunluk, telleşirlik, eriyebilirlik, altın suyunda çözünürlük vb. başka 

cisimlerle olan bağıntılardır ve gerçekte kendi başına düşünülen altında bulunmazlar. 

Fakat bunlar altının içsel yapısının gerçek ve birincil niteliklerinden kaynaklanırlar.  

Bağıntı ise, bir idenin bir başkasıyla ölçüştürülmesi ya da incelenmesinden 

oluşur. 

Basit ide olsun, töz olsun, kip olsun ya da bunlardan birinin adı olsun sonsuz 

sayıda düşüncelere konu olmayacak hiçbir şey yoktur. Diğer bir deyişle bağıntı, 

insanın düşünce ve sözcüklerinin büyük bir bölümünü oluşturur. Örneğin bir adam 
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aynı anda baba, dayı, kardeş, amca, büyük baba, torun, kayın baba, üvey oğul, eş, 

dost, düşman, özne, general, yargıç, patron, müşteri, profesör, Avrupalı, adalı, efendi 

ve birçok başka bağıntılarla ilgili olabilir ya da onları taşıyabilir. Çünkü o insanda 

uyuşabilme, uyma ya da ilgili olma bakımından başka şeylerle karşılaştırılmasından 

doğacak bağıntıları taşıma yeteneği vardır, yani her varlık diğer bütün varlıklarla 

aralarında bağıntı kurulmasına elverişlidir ve bu kurulabilecek bağıntılar sonsuz 

sayıdadır. Bu nedenle, insanların düşünce ve ifadelerinin büyük bölümünü bağıntı 

ideaları oluşturur.46 Dolayısıyla, “bağıntı, iki şeyi ölçüştürme ya da birlikte ele alma 

ve bunlardan birine ya da ikisine birden, kimi kez de bağıntının kendisine, bu 

karşılaştırmaya dayanan bir ad verme yoludur.”47  

Bağıntılı sözcükler, şeylerin gerçek varlığında bulunmamalarına; dışarıdan ve 

ek olarak katılmış bir şey olmalarına karşın yine de bunların ilişkin oldukları 

cisimlerin idelerinden daha açık ve seçiktirler. Örneğin, bir baba ya da kardeş idesi, 

bir insan idesinden daha açık ve seçiktir. Başka deyişle, bağıntıların ideleri 

zihnimizde o cisimlerin idelerinden daha açık ve seçik olabilecek durumdadır. 

Örneğin babalık idesi insanlık idesinden; arkadaş idesi Tanrı idesinden daha kolay 

kavranabilir. 

Bağıntıların hepsi, bilgilerimizin aracı olan duyum ve düşünümün basit 

idelerinde son bulur ya da onlarla ilgilidir. Diğer bir deyişle, bağıntı, bir şeyin kendi 

dışındaki bir şeyle birlikte düşünülmesidir. Bu yüzden zihni adın belirlediği öznenin 

ötesine yönelten bütün sözcükler bağıntı sözcükleridir. Örneğin, adam, kara, şen, 

düşünceli, susamış, kızgın ve benzerleri hep saltıktır, yani bunlar, herhangi bir başka 

şeye gönderme yapmadan sadece kendi varlığıyla temellendirilebilen; hiçbir koşula 

bağlı kalmadan gerek gerçeklikle gerekse düşüncede geçerli olan; sınırsız, sonsuz, 

koşulsuz, değişmez, zorunlu var olandır. Çünkü bunların hiçbiri öznede bulunduğu 

kabul edilenler dışında hiçbir şeyi imlemez ve anımsatmaz. Fakat baba, kardeş, eş, 

kral, daha kara, daha şen vb. belirledikleri şeyle birlikte bu şeyin var oluşundan ayrı 

ve onun dışında bir şeyi anıştırır.  

                                                 
46 A.g.e., s. 201. 
47 A.g.e., s. 200-201. 
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Sonuçta bağıntı ideleri sadece basit idelerden oluşmuşlardır ve duyulardan ne 

kadar uzak ve ne kadar arınmış görünürlerse görünsünler, yine de basit idelerde son 

bulurlar. 

Bağıntı idelerinin başında neden-etki idesi gelir. Çünkü Locke'a göre var olan 

veya var olması mümkün olan her varlık başka bir varlıkla neden-etki ilişkisine 

sahiptir.48 Bir basit ide ya da karmaşık ide üreten şeye neden; üretilen şeye de etki 

denir. Örneğin sıcaklıktan mumun akması örneğinde, mumdaki akışkanlığın nedeni 

sıcaklık, akışkanlık idesi ise etkidir. Etki ayırt edilebilir parçaların ayrılması ya da 

birleştirilmesi yoluyla üretildiğinde buna yapma denir. Daha önce nesnede 

bulunmayan bir basit ide üretildiğinde, buna başkalaştırma denir. Dış etmenin ya da 

nedenin ortaya koyduğu içsel ilkeye göre üretilmişse buna da doğuş denir. Örneğin 

bir resim yapılmıştır, bir insan doğmuştur, bunların hiçbirinde olmayan bir basit ide 

üretildiğinde o şey başkalaşmıştır; daha önce bulunmayıp da böyle var olan şeyler 

etkilerdir; bunların var olmasını sağlayan şeyler de nedenlerdir. Bu durumlarda ve 

tüm öteki durumlarda, neden ve etki kavramının duyum ve düşünümden elde 

edildiğini gözlemleyebiliriz. “Bu ifadelerde açıkça görüldüğü gibi, Locke'a göre 

neden-etki bağıntısıyla ilgili idealarımız tamamen deneyle elde edilmektedir.”49 

Bağıntı idelerinin diğer bir örneği varlıkla ilgili olan özdeşlik ve başkalıktır. 

Özdeşlik ve başkalık, zihnin karşılaştırma yaptığı herhangi bir konudan, yani belli bir 

zaman ve yerdeki bir şeyi, başka bir zaman ve yerde bulunan bir şeyle 

karşılaştırmasından doğar. Biz bir şeyi zamanın herhangi bir anında bir yerde 

gördüğümüzde, başka yönlerden ona ne denli benzer ve ne denli ayırt edilemez 

olursa olsun, onun aynı anda başka bir yerde bulunan başka bir şey değil de o şey 

olduğunu kesinlikle biliriz; “özdeşlik de, ona yüklenen idelerin, göz önüne aldığımız 

ve şimdiki var oluşlarını onlarla ölçüştürdüğümüz, o sıradaki var oluşlarından hiçbir 

ayrım göstermemeleri durumudur.”50 Biz hiçbir zaman aynı türden iki şeyin aynı 

anda aynı yerde bulunduğunu gözlemlemediğimiz için, belli bir yerde belli bir anda 

bulunan şeyin aynı türden olan diğer şeyleri dışladığını orada tek başına 

bulunduğunu kabul ederiz. Buradan da aynı anda aynı türden iki şeyin aynı yerde 

                                                 
48 A.g.e., s. 203. 
49 İsmail Çetin, John Locke'da Tanrı Anlayışı, Ankara, 1995, s. 62. 
50 Locke, A.g.e., s. 206. 
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bulunamayacağı ya da bir ve aynı şeyin iki değişik yerde bulunamayacağı sonucu 

çıkar. 

Bağıntı idelerinin diğer örnekleri ise, nicelikle ilgili azlık-çokluk belirten oran 

bağıntıları, mekânla ilgili uzaklık-yakınlık belirten, zamanla ilgili gençlik yaşlılık 

belirten doğal bağlantılar ve ayrıca kurumlaşmış ve ahlaksal bağıntılardır. Locke 

bunları şu şekilde açıklamıştır: 

Oran bağıntıları: daha beyaz, daha tatlı, daha çok gibi basit idenin eşitliğine 

ya da artıklığına bağlı olan bağıntılardır. Bunlar sadece duyum ve düşünümden elde 

edilmiş olan basit ideleri anlatırlar. 

Doğal bağıntılar: şeylerin birbiriyle ölçüştürülebileceği ya da bir şeyin başka 

bir şeyi de içerecek biçimde ele alınabileceği bir başka durumda bu şeylerin 

kaynaklarındaki koşullardır. Bu koşullar değişmediği için bunlara dayanan bağıntılar, 

ilişkin oldukları öznelerin ömrü boyunca sürer. Örneğin baba ve oğul, kardeşler ve 

yeğenler vb. arasındaki bağıntılar, değişik ölçülerde paylaştıkları kan bağı üzerine 

kurulmuştur. Aynı kentte ya da bölgede yaşayanlar; hemşehriler, tüm bunlar doğal 

bağıntılardır. 

Kurumlaşmış bağıntılar: Bunlar, insanların istençlerine ya da toplumdaki 

anlaşmalara bağlı olan bağıntılardır. Örneğin, bir orduya buyurma gücü olan bir 

generaldir. Generale bağlı olan bir ordu da, bu kimseye boyun eğmek zorunda olan 

insanlar topluluğudur. Bir yurttaş şurada ya da burada belli ayrıcalıklara sahip bir 

kimsedir. Bu bağıntıların doğal bağıntılardan farkı, doğal bağıntıların ilişkin 

oldukları özneler değişmezken bunlar bağlı oldukları kişilerden ayrılabilir. 

Ahlaksal bağıntılar: insanların istençli eylemlerinin bağlı olduğu ya da ona 

göre değerlendirildiği bir kurala uyma ya da uymama durumudur. Ahlaksal 

eylemlerimizi belirledikleri için de bunlara ahlaksal bağıntılar denir. 

Sonuç itibariyle bağıntılar sayısızdır ve bütün bağıntılar basit idelerde son 

bulur. Diğer bir deyişle, temelde duyum ve düşünümden edindiğimiz basit ideler 

vardır. Öyle ki eğer bir şey anlatmak istiyorsak ya da bir şey düşünüyorsak, 

sözcükleri bağıntılar yerine kullandığımız zaman, başkalarına anlattığımız ya da 

düşündüğümüz her şey birbiriyle ölçüştürülen basit idelerden başka bir şey değildir. 
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İdelerden kimisi açık ve seçik kimisi ise karanlık ve bulanıktır. Basit ideler, 

bu ideleri iyi düzenlenmiş duyum ya da algı koşulları altında sağladığı zaman 

açıktırlar. Bellek bunları saklar ve zihin bunlara ihtiyaç duyduğunda onları zihne 

sunarsa, bunlar açık idelerdir. Locke’un kendi deyimiyle, “sağlıklı duyu organlarının 

varlıklardan aldığı güçlü ve kusursuz etkilerin sonucu olarak elde edilen ideler açık 

idelerdir.”51 Bunların kaynaklarında bir eksiklik bulunduğu ya da zamanla solmuş ve 

kirlenmiş, ilk tazeliğini yitirmiş durumda oldukları zaman da karanlıktırlar. Karanlık 

oluşlarının nedeni, ya duyu organlarının duyarsızlığından ya nesnelerden gelen 

izlenimlerin silik ve geçici oluşundan ya da onları oldukları gibi saklayamayan 

belleğin zayıflığındandır. 

Seçik ide, zihnin onu, tüm ötekilerden ayıran bir ayrım bulmasıdır: “İdeanın 

seçik olmasını sağlayan şey, zihnin kavradığı her ideada diğer ideaların hiçbirinde 

olmayan bir farklılığı görmesidir.”52  

Bulanık ide ise, seçik olması gereken bir başka ideden ayırt edilemeyen 

idedir. İdelerin bulanık olmasına sebep olan bazı kusurlar vardır. İlk kusur, karmaşık 

idelerin çok az sayıda basit idelerden yapılmış ve onun başka bir ad almasını 

sağlayan ayrımların dışarıda bırakılmasıdır. Örneğin, sadece benekli bir hayvanın 

basit idesinden yapılmış pars idesi bulanıktır. Çünkü bu vaşaktan ve birçok benekli 

hayvanlardan yeterince seçik değildir. Bu ide pars adını almasına karşın, vaşak ve 

panter adlarıyla gösterilenlerden seçik değildir ve pars kadar vaşak adı altına da 

girebilir.  

İkinci kusur, karmaşık ideyi oluşturan basit idelerin yeterli sayıda olmasına 

karşın, o idenin kendi adına mı yoksa başka bir ada mı ilişkin olduğunun, 

seçilemeyecek kadar birbirine karışmasıdır. 

Üçüncü kusur, idelerimizi oluşturan idelerin herhangi birinin değişken ve 

belirsiz oluşudur. Öyle insanlar vardır ki, kendi dillerindeki sözcüklerin kesin 

anlamını bilmeden kullanmaktan çekinmedikleri için, şu ya da bu şeyin yerini tutan 

ideyi, o terimi kullandıkları sürece hemen her zaman değiştirirler. Örneğin kilise ve 

                                                 
51 A.g.e., s. 227. 
52 A.g.e., s. 228. 



 37

putperestlik idelerinin içine neyi koyup neyi dışarıda bırakacağını bilmeden kullanan 

bir kimsede bu ideler bulanıktır. 

Karmaşık ideler basit ideler çeşitliliğinden oluştuğu için, bir yandan çok açık 

ve seçik diğer yandan da çok karanlık ve bulanık olabilirler. Eğer buna dikkat 

edilmezse uslamlamalarımızda bulanıklığa neden olur. Örneğin bin kenarlı bir şekil 

üzerine seçik bir idemiz olsa, denemek için eş biçimli altın ya da mumun eşit hacimli 

bir başka bölümünü alarak 999 kenarlı bir şekil yapılsa, düşünce ve uslamlama bu 

idelerin sadece sayılarla ilgili bölümüne bakarak birin ikiye bölünüp diğerinin 

bölünemez türünden uslamlamalar yapabilir. Bu şekilde bu iki ideyi sadece 

şekillerine bakarak ayırt etmeye kalkarsak ne yapacağımızı bilemeyiz, hatta ayırt da 

edemeyiz. Ancak bunlar şekillerine bakarak değil, kenarlarının sayısına göre ayırt 

edebiliriz. Çünkü bulanık ideler, bulanık bölümü üzerinde yaptığımız uslamlama ve 

çıkarımlarda bizi her zaman bulanıklığa götürür. 

İdeler arasında gerçek ya da düşlemsel, upuygun ya da uyuşmaz ve doğru ya 

da yanlış şeklinde üçlü bir ayrım yapılabilir. 

Gerçek ideler, doğadaki şeylerin gerçek var oluşlarıyla ya da ilk örnekleriyle 

uyumludurlar. Doğada temeli ya da ilk örnekleri örtük biçimde bulunan, varlığı 

gerçekliğiyle uyumları olmayan idelere de düşlemsel ya da kuruntusal denir. 

Örneğin, aklık, soğukluk, acı vb. gibi basit idelerin hepsi gerçek ve doğru idelerdir. 

Çünkü bunlar zihinde kendilerini üreten şeylerin güçlerini yansıtır ve onlarla 

uyuşurlar. “Zihin, basit idelerde tümüyle şeylerin kendisi üzerindeki işlemleriyle 

sınırlanmıştır ve dışarıdan aldıklarından başka bir de kendisi basit ide yapamaz.”53 

Bu yüzden zihin basit idelerde tümüyle edilgindir. Buna karşın karmaşık ideler söz 

konusu olduğunda böyle değildir. Karmaşık ideler, bir araya getirilip genel bir adla 

birleştirilen basit idelerin bireşimleri olduğu için, zihin bunları kurarken özgürlüğünü 

kullanır, yani karmaşık ideler istençli bireşimlerdir. Bu idelerin insan zihninden 

başka gerçekliği bulunmadığından, kendilerine uygun bir var oluşu olabilecek 

biçimde kurulduklarında gerçek olmamaları için hiçbir sebep yoktur. Bu ideler 

kendileri ilk örnekler oldukları için, kendi ilk örneklerinden ayrı olamazlar. Bu 

                                                 
53 A.g.e., s. 233. 
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yüzden de kuruntusal olamazlar; yeter ki bunlara tutarsız ideler karıştırılmasın. Diğer 

bir deyişle, tutarlı idelerden yapılan karmaşık ideler gerçektir.  

Cisimlerin karmaşık idelerinin hepsi bizim dışımızdaki şeylere bağlı olarak 

yapıldığı ve bunlar şeylerin gerçek durumlarını temsil ettikleri için, dışımızdaki 

nesnelerde gerçekten birleşmiş olarak var olan basit idelerin bireşimleri oldukları 

durumlar dışında gerçek olamazlar. Aksine, hiçbir zaman gerçekten birleşmemiş ve 

herhangi bir tözde hiçbir araya gelmemiş olan basit ide topluluklarından yapılmış 

olanlar düşlemseldir. Örneğin, insan kılığındaki bir bedenle birleşen ussal yaratık 

düşlemseldir. Çünkü parçaları arasında tutarsızlık ya da çelişki bulunan karmaşık 

ideler tamamıyla düşlemseldir.  

Gerçek idelerimizden bazısı upuygunken bazısı da eksiktir. “Zihnin bu 

idelerin kendilerinden alındığını kabul ederek onların yerini tutmalarını amaçladığı 

ve kendilerine bağladığı ilk örnekleri yetkin biçimde temsil eden idelere upuygun” 

ideler denir. “Bağlı oldukları ilk örnekleri ya bir bölümüyle ya da eksik” olarak 

temsil edenlere ise eksik ideler denir.54 

Basit ideler, şeylerin bizde böyle duyumlar üretmesi için Tanrı’nın onlarda 

uygun gördüğü güçlerin etkilerinden başka bir şey olmadıkları için bunların bu 

güçlerle uyumlu ve şeylerin gerçekliğiyle uyuştuğuna inanırız. Örneğin, şeker bizde 

tatlılık ve aklık ideleri üretiyorsa, şekerde bu ideleri zihnimizde üretecek bir güç 

bulunması gerekir. Ateş dokunulduğunda acı veriyorsa, ateşte bu ideyi zihnimizde 

üretecek bir güç var demektir. Ayrıca ateşi ışıklı ve sıcak diye niteleriz ve bu ideleri 

ateşin niteliğiymiş gibi değerlendiririz. Oysa ışık ve sıcaklık bizde bu ideleri üreten 

bir güçtür. Yoksa bunlar ateşte bulunan, ateşin niteliği olan şeyler değildir, ya da 

tatlılık şekerin bir niteliği değildir. Şekerin tatlılığını algılayabilmem için zihnimde 

tat idesini üretecek bir gücün olması gerekir. Başka deyişle, ideler o şeyin gerçek 

varlıkları değildir, bu ideleri zihnimizde üreten bir güç vardır. Bu yüzden tüm basit 

idelerimiz upuygundur. 

Kiplerin hepsi upuygundur. Çünkü kiplerin bizdeki karmaşık ideleri, zihnin, 

herhangi bir yerde var olan gerçek ilk örneklere ya da hazır kalıplara bağlı kalmadan 

istediği şekilde bir araya getirdiği basit ide toplulukları olduğu için, bunlar 
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upuygundurlar. Örneğin üçgen idesi, kendisini yetkinleştirmek için herhangi bir şeye 

başvurmadığımız tam idedir. 

Karışık kipler ve bağıntılar modelsiz ilk örneklerdir, doğrudan kendilerini 

temsil ederler ve her şey kendisiyle uygundur. Bu yüzden bu ideler upuygundur. 

Örneğin birinin algılanmış bir tehlike, korkuya kapılamama, yapılacak olanı mantıklı 

bir şekilde düşünme ve bunu sakin bir şekilde uygulama idelerini birleştirerek 

zihnine ‘yüreklilik’ karmaşık idesini yerleştirmesi gibi. Böyle yapılmış ve model 

olarak saklanmış ide, kendisinden başka herhangi bir şeye uymak zorunda 

olmayacağına ve onu oluşturanın isteği dışında bir kaynağı da bulunmadığına göre 

zorunlu olarak upuygundur. Fakat kipler yerleşik adlara göre eksik olabilirler. 

Örneğin ‘yüreklilik’ sözcüğünü bir başkası, onu ilk oluşturanın zihnine yerleştirdiği 

ideden farklı olarak zihnine yerleştirebilir. Her ikisinin de kullandığı ad, ses 

bakımından benzese de bu ideyi ilk oluşturan kişi, zihnindeki idenin ötekine uygun 

olmasını isterse, onun idesi yanlış ya da eksik olabilir. Çünkü onun idesini kendi 

düşüncesindeki idenin örneği yaptığından, onu idesi onu bağladığı ilk örnek ya da 

modelden uzak olduğu ölçüde kusurlu ve eksiktir. Çünkü o bu adın, öteki kimsenin 

idesi ile kendi idesinin imi olmasını istemiştir; eğer kendi idesi ötekinin idesinin tam 

karşılığı değilse yanlış ve eksik demektir. Bu yüzden bizdeki karışık kip idelerinin 

yanlış olma olasılığı öteki bütün idelerden daha yüksektir. Fakat bu bilginin 

doğruluğundan çok, uygun konuşmayla ilgilidir. 

“Cisim ideleri gerçek özü gösterdiklerinden upuygun değildirler.”55 Çünkü 

insanların cisimlerin adlarını onlarda bulunduğunu düşündükleri bir gerçek öze 

bağlamaları gelenek olmuştur. Fakat bu özün ne olduğu sorulduğunda, herkes bu 

konuda bilgisiz olduğu için, kimse bu soruyu yanıtlayamaz. Bu yüzden insanların 

zihinlerindeki idelerin kendilerince bilinmeyen ilk örneklere bağlı olması bunların 

upuygun olmadığını gösterir. 

“Böylece zihnin üç tür soyut idesi ya da adsal özü vardır: Birincisi, basit 

idelerdir; bunlar kopya olmalarına karşın, kesinlikle upuygundurlar.”56 Çünkü 

bunlarla şeylerde belli bir duyum üreten güç anlatılır ve bu duyum bir kez 
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üretilmişse, bu o gücün etkisinden başka bir şey değildir. Örneğin kâğıttaki aklık 

idesi, kâğıdın niteliği değil, zihinde o ideyi üretme gücünün bulunmasıdır. 

İkincisi, cisimlerin karmaşık ideleri kopyadır ve eksiktir; bu yüzden upuygun 

değildirler. Çünkü zihin, var olan cisim idelerini basit idelerden oluşturur ve basit 

idelerin bu cisimde bulunan her şeyi içermesi imkânsızdır. 

Üçüncüsü, kip ve bağıntı ideleri ilk örneklerdir, yani kopya değildirler ve var 

olan kiplerin özüdürler; bu yüzden upuygundurlar. Bunlar zihnin kendisinin bir araya 

getirdiği ide topluluklarıdır. 

Peki idelerin doğru ve yanlışlığından söz edilebilir mi? 

Doğruluk ve yanlışlık önermelere ilişkindir. Buna karşın idelerin de doğruluk 

ve yanlışlığından söz edilir. Oysa idelerin doğru ya da yanlışlığı söylendiğinde de 

böyle bir belirlemenin temelini önermeler oluşturur. Çünkü idelerimiz zihnimizdeki 

çıplak görüntüler ya da algılardır. Bu yüzden nasıl bir şeyin adının tek başına 

doğruluk ve yanlışlığından söz edilemezse, idelerin de doğru ya da yanlış oldukları 

söylenemez. 

Zihin idelerini, kendi dışında bir şeye bağladığı zaman, bu idelerin doğru ya 

da yanlış olduğu söylenebilir. Çünkü zihin böyle bir bağlamayla o idenin o şeye 

uygunluğu üzerine bir varsayım yapmış demektir. Bu varsayımın doğru ya da 

yanlışlığına göre bu idelere doğru ya da yanlış denilebilir. Bunun en yaygın olduğu 

durumlar şunlardır: 

Birincisi, zihnin kendisindeki bir idenin, başka insanların zihinlerindeki, aynı 

adın verildiği bir şeye uygunluğunu varsaydığı zaman. Örneğin zihnin kendisindeki 

adalet, ılımlılık, din idelerinin başka insanların bu adları verdikleri idelerle aynı 

olduğu düşünülmesi gibi. 

İkincisi, zihnin kendindeki idenin gerçek var oluşa uygunluğunu varsaydığı 

zaman. Örneğin bir ‘insan’ ve bir ‘yarı hayvan yarı insan görünümlü’ ideleri, gerçek 

iki cismin ideleri sayıldığı zaman biri doğru diğeri yanlıştır. Çünkü biri gerçekte var 

olan şeyle uygunken diğeri uygun değildir. 
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Üçüncüsü, zihnin, idelerden birini, bir şeyin bütün özelliklerinin kendisinden 

kaynaklandığı gerçek yapısına ya da özüne bağladığı zaman. Bu durumda töz 

idelerimizin çoğunluğu yanlıştır. 

Zihin kendi ideleriyle böyle varsayımlar yapmaya yatkındır ve bunu 

genellikle karmaşık soyut ideler üzerinde yapar. Çünkü zihin bilmek istediği şeyi ya 

gözlemleyerek ya da onun üzerine başkalarıyla konuşarak bilgisini genişletir. Bunun 

için de ilk yaptığı şey, onları demet demet birleştirmek ve türlerine göre dizmektir. 

Böylece şeylerin birinden elde ettiği her bilgiyi bütün türe kolayca yaygınlaştırabilir 

ve asıl işi olan bilgiye doğru ilerler. “Şeyleri, kendilerine adlar verilmiş kapsamlı 

ideler içinde türlere ve cinslere ayırmamızın sebebi budur.”57 

Soyut ideler zihnimizde var olan cisim ve ona verilen ad arasında oldukları 

için bilgimizin doğruluğunu, konuşmamızın açıklığını ya da özelliğini oluşturan 

idelerimizdir. İşte insanların zihinlerindeki ideleri, bağladıkları dışarıdaki şeylerle ve 

kullandıkları dilin özelliğine göre verdikleri adların ilişkin olduğu şeylerle 

uyuştuğunu varsaymalarının sebebi budur. Çünkü insanlar, bu iki şey arasında 

uygunluk olmazsa hem şeyleri yanlış anlayacaklarını hem de onları başkalarına 

anlatamayacaklarını düşünürler.  

Basit idelerin doğruluğu, hem başkalarında bulunan idelerle hem de aynı adın 

imlediği idelerle olan uygunluklarına göre ele alındığında bunlardan herhangi biri 

yanlış olabilir. Ancak basit ideler böyle yanlışlıklara çok az elverişlidir. Çünkü bir 

kimse kendi duyu ve gözlemleriyle, bu idelerin yerini tutan basit ideleri kolayca 

bilebilir. Eğer şüpheye düşülürse bulundukları nesneler aracılığıyla bu şüphe ortadan 

kalkar. 

Karışık kiplerin ideleri ise, yanlışlığa daha çok elverişlidir. Çünkü eylemlerin 

adalet mi, kıyıcılık mı, cömertlik mi yoksa savurganlık mı olduğuna karar vermek 

zordur. Bir insanın adalet ya da kıyıcılık üzerine olan idesinin yanlış olmasının 

sebebi, onun idelerinin öteki insanların bu adla imlediği idelerle uyuşmamasıdır. 

Çünkü karışık kiplerin soyut ideleri basit ideler yoluyla insanların istençlerine göre 

yapılmış bireşimlerdir.  

                                                 
57 A.g.e., s. 244. 
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İdelerimizin şeylerin gerçek var oluşuna bağlı olarak doğruluk ya da 

yanlışlığına gelince, cisim ideleri dışındaki idelerimizden hiç birinin yanlış olduğu 

söylenemez. Bu anlamda: 

İlk olarak, basit ideler yanlış olamaz. Çünkü bunlar, Tanrı’nın bizim onları 

almamıza uygun olarak yarattığı algılardır. Tanrı, “kendi bilgelik ve iyiliğine uygun 

olan yasalar ve yollarla o ideleri bizde yaratma gücü vermiştir; bu yüzden de bunların 

doğruluğu yalnızca bizde üretilen görüntülerde içerilmiştir ve bunların, Tanrı’nın dış 

nesnelere verdiği güce uygun olmaları gerekir.”58 Eğer uygun olmazsa bunlar, bizde 

üretilen şeyler olmazlar. Bu yüzden bu güçleri yaratan idelerimiz doğru idelerdir, 

fakat aynı şey bir başkasında farklı olabilir. Örneğin bir kimsenin mavi idesi bir 

başkasınınkinden farklı olabilir. Böyle bile olsa bu bizi, basit idelerin yanlışlığına 

götürmez. Çünkü bir kimsenin zihni, duyu organlarıyla hangi görüntünün üretildiğini 

öğrenmek için bir başkasının bedenine geçemeyeceğine göre, ne ideler ne de adlar bu 

yoldan yanlış kabul edilebilir. Başka deyişle, gerçekte adlar yanlış uygulanabilir, 

örneğin birinin menekşe dediğine diğeri kadife çiçeği diyebilir, ya da Türkçeyi iyi 

bilmeyen biri mor yerine kırmızı diyebilir. Bu durumda idelerde bir yanlışlık 

doğmaz. 

İkinci olarak, kipler yanlış olamaz. Çünkü bizdeki kip ideleri gerçekten var 

olan bir şeyin özüne bağlıdırlar. Herhangi bir kipin bizdeki karmaşık idesi doğada 

var olan bir örnekle ilgili değildir. Bu ideler kendi içerdiklerinin dışında bir şey 

içermezler ve temsil ettikleri ideler karmaşası dışında bir şey temsil etmezler. Bende 

var olan ideyi bulmuş da olsam, imgelemiş de olsam bir eylemi temsil eden bir ide 

olduğu için doğru ya da yanlış olamaz. Eğer bu eyleme bir ad verirsem ve bu adın 

ilişkin olduğu idelerle uyuştuğunu varsayarsam o zaman yanlış ide olur. Örneğin 

içki, sigara gibi tüketimlerden kaçınsam, bu eylemime de tutumluluk adını versem ve 

bunun tutumluğun ilgili olduğu idelerle uyuştuğunu varsayarsam o zaman ide’m 

yanlış olur. 

Üçüncü olarak, bizdeki cisim karmaşık ideleri şeylerin kendilerindeki 

örneklere bağlanmış olduklarından yanlış olabilir. Bu bağlılıkları içinde 

görüldüklerinde şu durumlarda yanlış olurlar: 
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1. Şeylerin gerçek var oluşunda bulunmayan basit ideleri bir araya 

getirdikleri zaman. Örneğin bir atta bulunan kılık ve boyuta, köpekteki 

havlama sesinin eklenmesi gibi. Buna yanlış at idesi denir. 

2. Her zaman birlikte bulunan basit ide topluluğundan, her zaman birlikte 

bulunan bir başka basit ide olumsuzlama yoluyla çıkarıldığı zaman. 

Örneğin altının boyutları, kılığı, eriyebilirliği, özgül ağırlığı ve sarı 

rengine bakır ya da kurşundan daha fazla derecede buharlaşmazlığının 

yokluğunu eklenirse o ide yanlış olur. Fakat eğer buharlaşmazlık tümüyle 

çıkarılırsa bu ide yanlış değil eksik ya da kusurludur. 59 

Doğruluk ve yanlışlık her zaman olumlama ya da olumsuzlamayı gerektirir. 

Zihnin ideyi, bir yargı yüzünden doğru ya da yanlış yapmasından dolayı bu ideye 

doğru ya da yanlış denilir. Doğruluk ve yanlışlık, olumlama ya da olumsuzlama 

olmadan olamayacağı için de bu, yerini tuttukları şeylerin uyuşup uyuşmamasına 

bağlı olarak imlerin birleştikleri ya da ayrıldıkları yerde aranır.  

Bir kimse, zihnindeki ideden başka bir yoldan, tanımadığı bir şeyin doğru ya 

da yanlış idesini yapamaz. Örneğin bir adamın ayaklarından, kollarından, bedeninden 

bir ide yapıp buna bir atın başını ve boynunu eklesem, bu idede bir yanlışlık olmaz. 

Çünkü bu ide kendisi dışında bir şeyi temsil etmez, bu benim idemdir, fakat buna ben 

bir ad verir; mesela bir adam adını verirsem ve bunun kendi dışındaki bir şeyi temsil 

ettiğini ya da başkalarının aynı adı verdiği ideyle aynı olduğunu düşünürsem, o 

zaman idem yanlış olur. İşte bu anlamda buna yanlış ide denilebilir. Ancak yanlışlık 

idede değil, ona kendisinde bulunmayan bir uyuşma ya da benzerlik yükleyen 

zihinsel önermededir. Bu da idelerin doğruluk ya da yanlışlığından değil, 

önermelerin doğru ya da yanlış olmasından söz edilebileceğini gösterir. 

İdelerimizin bir bölümü arasında doğal bir karşılıklılık ve bağlantı vardır. 

Usun görevi, bunları karşılıklılık ve birlik içinde gözlemleyerek bunları bir arada 

tutmaktır. Bunun dışında idelerin, rastlantı ve alışkanlığa dayalı bir bağlantısı da 

vardır. Gerçekte hiç yakın olmadıkları halde kimi insanların zihninde iki ide öylesine 

birleşmiştir ki bunları birbirinden ayırmak olanaksızdır. Öyle ki biri anlığa 

geldiğinde hemen diğeri de ortaya çıkar. Örneğin, gerçekte gulyabani ve cinlerin 
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ilişkisi karanlıkta da ışık da olduğu gibidir. Fakat birisi bir çocuğun aklına bunu 

birçok kez sokarsa, o çocukta bir ömür karanlık, bu korkunç ideleri getirecektir ve 

bunlar her zaman birlikte bulunacaklardır ki kişi bunların biriyle, ötekini 

düşünmeden karşılaşamayacaktır.  

Bu şekilde birleşmelerin ikiden fazla olması durumunda da bunlar birlikte 

görünürler. Bu birleşimi zihin, ya istenciyle ya da rastlantıyla yapar. Bu yüzden bu, 

değişik kimselerde onların değişik eğilimlerine ve eğitimlerine göre de değişik olur. 

“Görenekler, anlıkta düşünme, istençte karar verme ve bedende davranış 

alışkanlıkları yapar.”60 Örneğin, bir ezgiye alışmış olan bir çalgıcı, bunun bir kez 

zihninde başlamasının ardından onun notalarının idelerinin, hiçbir dikkate gerek 

kalmadan ve düşünceleri başka yerdeyken parmaklarının bu ezgiyi çaldığı aracın 

tuşları üzerinde düzgünce gezdiğini görür ya da örneğin baldan bıkmış birisinin balın 

adını her duyduğunda mide bulantılarının başlaması gibi. Fakat bu kimse balı neden 

sevmediğini ya da sevmemeye hangi tarihte ve nasıl başladığını söylese de nedende 

yanılabilir ve sevmemesi doğal sayılabilir. Diğer bir deyişle, birbiriyle ilgisi olmayan 

iki ya da daha fazla ideyi birlikte düşünmek; biri anlığa gelince diğerinin de gelmesi 

idelerin çağrışımının etkileri sonucu olur. Bu yan yana koyulan iki ideden biri anlığa 

gelince diğeri de çağrışım yoluyla anlıkta belirir. Örneğin bir çocuk okulda çektiği 

sıkıntılarının, cezalarının nedeni olarak kitapları görür ve böylece kitaplardan tiksinti 

duyarak tüm yaşamı boyunca onlardan yararlanmaya yanaşmaz. Kitap idesini 

duyduğunda direkt aklına sıkıntı ve cezalar gelir; kitap onun için işkence olur. Bunlar 

böyle hep bir arada oldukları için insanlar bunlara tek bir ideymiş gibi davranırlar. 

Anlamsız sözlere anlam veren, saçmalıkları kanıt gibi ve anlamsızlığı tutarlılık gibi 

gösteren budur. Dünyadaki yanlışlıkların en temelinde bu yatar.  

1.3.  Locke’un Sözcükler Anlayışı 

İdelerle sözcükler arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu yüzden dilin doğasını, 

kullanımını ve imlemini incelemeden, tamamen önermelerden oluşan bilgimizden 

açık ve seçik olarak söz etmek olanaksızdır.  

Locke’a göre sözcükler seslerden ibarettir. “Doğa insan organlarını sözcük 

adını verdiğimiz düzenli sesleri çıkarabilecek biçimde yapmıştır, ” ama bu dili 
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üretmeye yetmez.61 Örneğin papağan ya da başka kuşlara sesler çıkarma öğretilebilir, 

fakat bunlarda konuşma yeteneği yoktur. 

Sözcüklerin düzenli sesler olması dışında bir de, insanların bunları idelerinin 

imleri yapmaları vardır. Böylece bunları başkalarında da tanırlar ve zihinlerindeki 

ideleri bunlar aracılığıyla birbirlerine aktarırlar. Fakat bunlardan hiç biri sözcükleri 

yararlı yapmaya yetmez. Sözcüklerin idelerin imleri olması, bu imler tikel şeyleri 

kapsayacak biçimde kullanılmadığı sürece dilin gerekli olgunluğa erişmesi için 

yeterli değildir. Eğer her tikel şeyin imlenmesi bir ad gerektirseydi, sayısız sözcükler 

birbirine karıştırılırdı. Bunu ortadan kaldırmak için dil, genel terimlerle birçok tikel 

varlıkları bir sözcükle imlemiştir. Böylece özü ortaya konan görüş, dil felsefesinde 

“ideci anlam kuramı” olarak bilinir.62 Bu görüşün temel karakteri, sözcük-nesne 

ilişkisini bir işaret etme ilişkisi saymasıdır. Sözcükler kendi başlarına bir anlama 

sahip olamayan seslerden ibarettir, ama insan onları anlamın asıl içeriğini oluşturan 

zihinsel ideleri işaret etmek için kullanabilir. Seslerin bu yararlı kullanımı, imleri 

oldukları ideler arasındaki ayrımdan elde edilmiştir. Genel idelerin yerini tutan ad 

genel, yerini tuttukları tikel adlar da tikel kalmıştır. 

İdelerin yerini tutan adlar dışında, basit ya da karmaşık ya da her türden 

idelerin eksikliğini ya da yoksunluğunu imlemek için kullanılan sözcükler de vardır. 

Örneğin ‘hiç’, ‘bilgisizlik’, ‘kısırlık’ bu türdendir. Olumsuzluk ya da yoksunluk 

bildiren sözcüklerin idelerle ilgili olmadıkları söylenemez. Eğer böyle olsaydı onlar 

anlamsız sesler olurlardı, fakat bunlar olumlu idelerle ilgilidirler ve onların 

yokluğunu imlerler. 

Sözcükler, duyulur ideleri imleyenlerden türemiştir. Örneğin imgeleme, 

kapsama, katılma, kavrama, sıkılma, dinginlik vb sözcükler duyulur şeylerin 

işlemlerinden alınmış ve belli kiplere uygulanmıştır. Tin, ilk anlamda nefestir; melek 

habercidir ve bunların kaynağına kadar inersek, aslında duyularımız kapsamına 

girmeyen şeylerin yerini tutan adların duyulur idelerden geldiklerini görürüz. Eğer 

kendi içinde duyumlanan ya da duyuların erişimi dışında kalan bir ideyi başkalarına 

anlatmak istesek, duyumun bilinen sözcüklerinden yararlanırız. Böylece dışsal 

görüntüleri olmayan ideleri başkalarına daha kolay anlatırız. Örneğin minnettarlık 
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dışsal görüntüsü olmayan bir idedir. Bunu başkalarına anlatırken bir minnettarlık 

örneği üzerinden gidilir; örneğin, “Ayşe üç gündür açtı ve çok zor durumdaydı bunu 

gören Eda onu bir restorana götürüp karnını doyurdu ve cebine de bir miktar para 

koyup yolcu etti. Bu durumdan sonra Ayşe’nin Eda’ya duyduğu his minnettarlıktır; 

Ayşe’nin yaptığı ise iyiliktir” diyerek dışsal görüntüsü olmayan hem iyilik hem de 

minnettarlık idelerini duyulur idelerden yola çıkarak, yani duyulara gelen sözcüklerle 

anlatırız. Bu da gösteriyor ki, aslında kavramlar da duyulardan gelir.  

Dili bilgi aracı olarak kullanabilmek ve gücünü anlayabilmek için şu iki şeye 

de dikkat etmek gerekir:  

Birincisi, adların, dilin kullanımında doğrudan uygulandığı şeyi bulmak. 

 İkincisi, özel adlar dışında, bütün adlar genel olduklarına göre, şu ya da bu 

şeyin değil, şeylerin tümünün yerini tuttuklarına göre şeylerin cinslerinin ve 

türlerinin ne olduğunu ve nasıl oluştuklarını bulmak gerekiyor. Böylece dilin doğru 

kullanımını elde etmiş oluruz. Bu yapılmadığı sürece bilgi üzerine açık ve düzenli 

konuşmak imkânsızdır. Çünkü bilgi önermelerle anlatıldığı için, sözcüklerle 

sanıldığından daha fazla ilgilidir. 

Sözcüklerin kullanımı onları duyulur idelerin imleri yapar, yani sözcükler onu 

kullananların idelerinin duyulur imleridir. Bunlar kendilerini kullananların 

zihinlerindeki idelerin yerini tutar. Bu ideler temsil ettikleri şeylerden ne denli 

kusurlu ya da özensiz biçimde derlenirse derlensin bu böyledir. Bir insan başkasıyla 

konuştuğunda, bu karşısındakinin kendisini anlaması içindir. “Demek ki, herkes 

kendi idelerini başkalarının idelerinin temsilcisi yapmakta ve anlaşma böyle 

sağlanmaktadır.”63 

“Bir etkinliğin konuşma diye nitelenebilmesi için, çıkarılan düzenli 
sesler ile bu seslerin karşıladığı içsel kavramlar (yani, ideler) 
arasında bir “im” ve “imlenen” ilişkisinin kurulmuş olması gerekir. 
Yani, çıkarılan sesin, konuşanın zihnindeki bir ideye dışsal bir 
varlık kazandırmış olması gerekir.”64  

Çünkü konuşmanın amacı, bu seslerin imler olarak kendi idelerini dinleyene 

bildirmektir. O halde sözcükler konuşanın idelerinin imleridir. Bu imler konuşanın 
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kendinde bulunan bir karmaşık idenin yerini tutar; yani bunlar istençli imlerdir. 

Ancak tanımadığı bir şeye verdiği istençli imler değildir. Örneğin biri altını 

eriyebilen ve belli bir ağırlığı olan bir şey diye tanımlar; diğeri buna sarılığı katar bir 

diğeri işlenebilirliği ekler ve o şekilde tanımlar, ancak bu kişilerden her biri o 

sözcüğü uyguladığı ideyi anlatmak istediklerinde hep aynı altın sözcüğünü 

kullanırlar. Diğer bir deyişle, onların her biri onu sadece kendi idelerine uygular. 

Sözcükler konuşanın zihnindeki ideleri imlese de, düşüncelerinde onlara iki 

şeyle gizli bir bağlantı yüklerler:  

Birincisi, sözcüklerinin, diğer insanların zihnindeki idelerin imleri olduklarını 

da varsayarlar. Konuşanın bir ideye uyguladığı sözcüğü dinleyen başka bir ideye 

uygularsa ortaya iki ayrı dil çıkar ki, bu durumda boşuna konuşmuş olurlar ve 

anlaşılamazlar. Yalnız bu sadece basit ide ve kiplerle ilgilidir. 

İkincisi, sözcüklerin gerçekteki şeylerin yerini tuttuğunu varsayarlar. Bu da 

cisimler ve adlarıyla ilgilidir. Bu yüzden sözcüklerin zihinlerimizdeki idelerden 

başka her hangi bir şeyin yerini tuttuğunu düşünürsek bu sözcüklerin kullanımını 

saptırır ve imlerine de karanlık ve bulanıklık getirir. 

Sözcüklerle ilgili olarak:  

1. Sözcüklerin sürekli kullanım dolayısıyla imledikleri idelerle arasında 

öyle bir bağlantı oluşur ki, işitilen adlar, sanki o ideleri üretebilecek 

nesneler duyuları etkilemiş gibi, hemen belli ideleri uyarırlar. Bu tüm 

duyulur nitelikler ve sık sık karşılaşarak alıştığımız cisimler için 

böyledir.  

2. Sözcüklerin imlemi konuşanın zihnindeki ideler olsa da, alışkanlıktan 

dolayı, insanlar belli sesleri çok iyi öğrenip onları her zaman el altında 

hazırda bulundururlar. Bu yüzden şeyleri incelemek istediklerinde 

düşüncelerini şeylerden çok sözcüklere bağlarlar. Çoğu sözcükleri, sanki 

papağan gibi, öğrendikleri ve bu seslere alıştıkları için söylerler. Fakat 

sözcüklerin bir kullanımı ve anlamı varsa sesle ide arasında bir bağlantı 

vardır; değilse sözcükler sadece anlamsız sesler olur.65 
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Sözcükler böyle sürekli kullanımla, insanlarda belli ideleri değişmez bir 

şekilde öyle uyarırlar ki, insanlar bunlar arasında doğal bir bağlantı olduğunu 

varsayar. Fakat sözcükler insanlarda özel ideleri imledikleri ve bunu da kendince bir 

düzenlemeyle, yani kendi istençlerine göre yaptıkları için de, bunlar başkalarında, 

onların yerini tuttuğunu düşündüğümüz aynı ideleri uyaramazlar. Bir kimsenin 

sözcükleri gerek genel anlamlarından gerekse karşısındakinin ona verdiği özel 

anlamdan değişik biçimde kullanmasının sonucu ne olursa olsun, bir kimsenin 

kullanımındaki imleri o kimsenin ideleriyle sınırlıdır ve başka hiçbir şeyin imi 

olamaz. 

Sözcüklerin büyük bölümü geneldir, bu, usun ve zorunluluğun gereğidir. İlk 

olarak, her tikel şeyin adının olması imkânsızdır. Adların şeylere uygulanmasında 

zihnin şeylere ilişkin seçik idesi olmalı ve zihin her ideye ilişkin olan özel adı bu 

ideyle olan özel uyumu içinde saklayabilmelidir. Fakat karşılaştığımız bütün tikel 

şeylerin seçik idelerini kurmaya ve saklamaya insan yeteneğinin gücü yetmez. 

İnsanın gördüğü her kuş ya da hayvan, duyuları etkileyen her ağaç ve bitki en 

kapsamlı anlıkta bile olmaz. 

İkinci olarak, bu olanaklı olsa da dilin amacına bir yardımı olmadığı için, bize 

bir yararı olmaz. İnsanların düşüncelerini iletmeye yaramayacak tikel şeylerin 

adlarını zihinlerinde tutmaları boşuna olur. İnsanlar adları birbirileriyle anlaşabilmek 

için öğrenirler ve onları başkalarıyla konuşurken kullanırlar. Bu da benim dile 

getirdiğim sesin karşımdaki kişinin zihninde, benim o sesi uyguladığım ideyi 

uyardığında olur. Eğer karşımdakinde böyle bir uyarı olmazsa ya da benim dikkat 

çektiğimi karşımdaki bilmiyorsa bu adlar, karşımdaki için imleyici ya da anlaşılır 

olamaz. 

Üçüncü olarak, her tikel şey için bir özel ad olması gerektiğini kabul etsek 

bile bu bilgimizin genişlemesine her hangi bir katkı sağlamaz. “Çünkü bilgi tikel 

şeyler üzerine kurulmuş da olsa; ancak, şeyleri genel adlar altında türlere indirgeyen 

genel görüşlerle genişler”66  

Genel adlar, sözcüklerin genel idelerin imi yapılmasıyla olur. İdeler ise, 

kendilerinden zaman ve yer koşullarıyla onları herhangi bir tikel var oluş içinde 
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belirleyen öteki idelerin ayrılmasıyla genel olurlar. Yani, Locke’a göre bu ideler, 

zihnin bütünüyle etkin olduğu “soyutlama” yoluyla oluşturulur.67 Bu tür 

soyutlamayla, o türden olan her sözcük bu soyut ideye uyduğundan, sözcükler birden 

çok bireyleri temsil eder. 

Birçok tikellerin aynı ideden pay aldığı bir ide kurulur ve buna başkalarının 

yaptığı gibi örneğin bir adam adı verilir; böylece genel ide oluşturulmuş olur. Bu 

durumda aslında yeni bir şey yapmış olamayız. Ali, Ayşe, Ahmet ve Banu’nun 

karmaşık idelerinden, bunların her birine özgü olan şeyleri atıp, hepsinde ortak olan 

şeyleri saklamış oluruz. 

Genel yapılar ya da kavramlar soyut idelerdir. Örneğin, bütün bireylerde 

ortak olan yaşam, beslenme, akıl sahibi, duyu, beden ve kendiliğinden devinimi 

alırsak ‘insan’ idesine ulaşırız. Bunlardan akıl sahibini çıkarırsak ‘hayvan’ ; duyu ve 

kendiliğinden devimi çıkarırsak ‘canlı’ gibi daha geniş bir ide ediniriz. Cins ve türler 

bilmecesi soyut ideler oluşturma sorunundan başka bir şey değildir. Örneğin insan ve 

hayvan, beden, yaşam ve beslenme basit idelerinden oluşan canlıdır. Böylece insan 

ve hayvan idelerinin her bir tikeli insan ya da hayvan türündendir; ama tamamının 

cinsi de canlı olmasıdır. Yani, daha genel her terim, kendi içerdiği bölümünden olan 

belli bir ideyi içine alır. Örneğin canlı, insandan, varlık da canlıdan daha genel bir 

terimdir. 

“Kesin ve değişmez bir şey varsa, o da, daha genel olan her 
terimin, kendi içerdiği idelerin bir bölümünden başka bir şey 
olmayan belli bir ideyi imlediğidir.”68 

Tanımlarda genellikle cins kullanılır. Bu zorunluluktan değil en yakın genel 

terimin imlediği tüm basit ideleri tek tek saymanın sıkıntısından gelir. En iyi 

tanımlama, aslında onları tek tek saymakla yapılır. Örneğin insan sözcüğünü yaşamı, 

duyusu, kendiliğinden devimi ve uslamlama yeteneği olan katı ve kapsamlı bir cisim 

olarak tanımlamak, insanı ussal bir hayvan olarak tanımlamaktan daha anlaşılır ve 

terimin yerini tuttuğu ide de onun kadar açıklık kazanmış olur. 

Genel ve tümel, şeylerin gerçek var oluşunda bulunmayan, anlığın yaptığı 

buluşlar ve ürettiği şeylerdir. Bunlar sadece imlerle ilgilidirler. Sözcükler genel 

                                                 
67 Hamdi Bravo, A.g.m.,  FLSF Dergisi, Sayı 10, 2010, s. 101. 
68 Locke, A.g.e., s. 269. 
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idelerin imleri oldukları ve böylece birçok tikel şeylere uygulanabilir olduklarında 

geneldirler. İdeler de birçok tikel şeylerin temsilcisi olduklarında geneldirler. 

Soyut ideler cinslerin ve türlerin özleridirler. O halde genel sözcükler şeylerin 

bir türünü imlerler. Bir türün özünü taşımak, bir şeyi o türden yapar ve adın 

bağlandığı ideye uygun olarak bu ada bu ideyi belirleme hakkı tanır. Bu yüzden özü 

taşımakla bu uygunluğu taşımak aynı şeydir. Çünkü bu türden olmakla bu türün adını 

taşımaya hak kazanmak aynı şeydir. Örneğin insan olmakla insan adını taşımaya hak 

kazanmak aynı şeydir. 

Türler anlığın ürünüdür, fakat temelinde şeylerin benzerliği vardır. Şeylerin 

adlar altında türlere indirgenmesi işlemini yapan anlıktır. Anlık, şeyler arasında 

gözlemlediği benzerliklerden yararlanarak soyut ve genel ideler yapar ve onları 

kalıplar ya da biçimler olarak taktığı adlarla zihne yerleştirir. Var olan şeylerin de bu 

kalıp ve biçimlere uyduğunu görünce onlar bu türden olduğu için, onlara bu adlar 

takıldığını söyleriz. Çünkü “bu insan”, “bu adalet”, “bu saat”, “bu kıyıcılık”, “bu 

koridor” dediğimiz zaman bu adları, kendilerinin imleri yaptığımız soyut idelere 

uygun oldukları için değişik özgül adlar altında öbeklemiş oluruz. Böylece iki 

değişik öz tek bir türün özü olur ya da iki tür tek bir tür olur. Bunların ikisi de usa 

uygundur. Örneğin insan ve hayvan iki değişik türdür ve canlı adı altında tek bir türe 

indirgenir. Eğer bunlar varlık adı altında tek bir türe indirgenirse, özü farklı olan iki 

değişik tür, tek bir türün, canlı türünün özü olurlar. 

Karmaşık ideler çoğu zaman değişik insanlarda değişik ide bileşikleri olması, 

örneğin biri için adil olan bir eylemin diğeri için haksızlık olması, soyut idelerin 

anlığın ürünü olduğunu gösterir. Her seçik soyut ide bir seçik özdür ve böyle seçik 

idelerin yerini tutan adlar, özünde değişik olan şeylerin adlarıdır. Örneğin bir daire 

bir ovalden, bir koyunun bir keçiden farklı olduğu kadar farklıdır. Yağmur kardan, 

suyun topraktan olduğu kadar özsel olarak ayrıdır. Çünkü bir varlığın özü olan soyut 

idenin başkasına aktarılması olanaksızdır. Böylece herhangi iki soyut ide bu şekilde 

birbirinden ayrılmışsa ve bunlara seçik adlar verilmişse, öz bakımından dünyada 

farklı olan iki şey kadar birbirlerinden farklıdırlar. 
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Kimilerine göre şeylerin özü tam olarak bilinemez. Bu durumda ‘öz’ 

sözcüğünün iki değişik imlemi vardır: Birincisi, öz, bir şeyi belirleyen varlık olarak 

görülebilir. 

Böylece, şeylerin, bilinebilir niteliklerinin kendisine bağlı olduğu, içsel ve 

genellikle (cisimlerde) bilinemez olan yapısına onların özü denebilir. 

İkincisi, cisimlerin, aldıkları adlar altında cinslere ve türlere göre 

öbeklenmesinin, bu adlar altında bulunan belli soyut idelere uygunluklarına göre 

yapıldığı apaçık olduğuna göre, her cinsin ya da türün özü, genel ya da türsel adın 

yerini tuttuğu soyut ideden başka bir şey değil demektir.69  

Locke, bu iki tür özden ilkini “gerçek öz”, ikincisini de “adsal öz” diye 

adlandırır. Asıl mesele, tür ve cinsleri oluştururken bunlardan hangisini göz önünde 

bulundurduğumuzdur. Basit ideler ve karışık kiplerde, Locke’a göre, gerçek öz ve 

adsal öz arasında bir ayrım yoktur. Örneğin ‘üçgen’in adsal özü de gerçek özü de 

aynı şeye karşılık gelir: “Üç çizgi arasındaki bir uzamı sınırlayan bir şekil”. Bunu 

sınamak için zihindeki karmaşık idelere gitmek yeterlidir. Bu ide, şeyin kendisinin 

tam özü ve gerçek varlığıdır; şeylerin gerçek var oluşlarıyla bir bağlantıları 

bulunmaz. Buna karşın cisimlerde aynı şey geçerli değildir, yani cisimlerde, gerçek 

özle adsal öz aynı değildir.  

Locke’a göre, cisimlerin gerçek özlerinin olduğunu ve doğanın bütün tekilleri 

bu özlere göre türlere ayırdığını söyleyebilmek için, şu varsayımları benimsemek 

gerekir: 

• Birincisi, cisimlerin, üretilecek bütün şeylerin modelleri olduğuna 

inanmak,  

• İkincisi, doğanın, şeylerin üretimi için tasarladığı özü elde etmekte her 

zaman başarılı olduğunu bilmek,  

• Üçüncüsü, ucube dediğimiz şeylerin, gerçekten seçik türler olup 

olmadığının belirlemek; çünkü var olan her şeyin kendine özgü bir yapısı 

vardır,  

                                                 
69 Locke, A.g.e., s. 272. 
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• Dördüncüsü, türlere ayırdığımız ve kendilerine bu ayırmaya göre adlar 

verdiğimiz gerçek özlerinin idelerinin zihnimizde bulunmasıdır.70 

Ancak bilgimizin sınırları, bu varsayımları doğrulayacak oranda 

genişleyemez. 

Dolayısıyla, Locke’a göre, biz cisimlere ilişkin tür ve cins tanımlarımızı 

gerçekliğin bilgisine dayanarak oluşturmayız. Didier’nin dediği gibi,  

 “varlıkların melekeleri veya dış görünüşleri farklı olduğunda iç 
yapılarının da kesinlikle aynı olmadığını düşünmemizde şüphesiz 
ki haklıyız; lakin bu konularda kesin konuşmak [da] 
imkansızdır”.71 

Bu yüzden, bu tanımların kaynağı “adsal öz”lerdir. Adsal özler, bir ad altında 

birleştirilmiş karmaşık idelerdir. Karışık kiplerin karmaşık idelerinden farkı, bu 

idelerin dışsal nesnelerin niteliklerinin duyumlarımızı etkilemesiyle elde edilmesidir. 

Ancak bu niteliklerin özsel olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Çünkü bizim 

yapabileceğimiz tek şey belli sayıda basit ideleri toplayıp karmaşık ide oluşturmaktır. 

Bu var olan nesnenin gerçek özü değildir, ama verdiğimiz adla ilişkili olan özgül 

idedir; birinin yerini diğeri tutabilir. Bu yolla da adsal özlerin doğruluğunu 

sınayabiliriz. Kısaca Locke, adsal öz ile soyut idenin, soyut idenin içeriği ile de bir 

türün taşıdığı özsel nitelikleri birbirleriyle özdeş saymıştır. Bir soyut idenin içerdiği 

nitelikleri taşıyan cisim, o öze sahip ve o türe ait sayılır.72  

Kimi adlar tanımlanırken kimi adlar tanımlanamaz. Bunu idelerin doğasından 

ve sözcüklerin imlemlerinden yola çıkarak serilmemek mümkündür. Örneğin, basit 

ide adları tanımlanamaz. Diğer deyişle, bir sözcüğün anlamını, hepsi aynı olmayan 

birçok sözcükle göstermek olan tanım, basit idelerin adlarında bulunmaz. Örneğin 

devim basit idesini, bazıları güç uygulayan bir varlığın güç uyguladığı zamanki 

edimi şeklinde tanımlasa da bu saçma ve boş bir söz olur; sağduyulu biri bu tanımın, 

hangi sözcüğün açıklaması olduğunu bile anlayamaz. Yine bu ideyi atomcular, bir 

yerden bir yere geçiş diye tanımlarlar. Bu durumda da aslında bu sözcüğün yerine eş 

anlamlısını kullanmış olurlar. Çünkü devim ve geçiş eş anlamlı sözcüklerdir. Bazıları 

                                                 
70 A.g.e., s. 292. 
71 Didier, A.g.e., s. 47. 
72 Jonathan Walmsley, “Locke on Abstraction: A Response to M.R. Ayers”, British Journal for the 
History of Philosophy, 7(1), Routledge, 1999 s. 124. 
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da başka basit ide yoluyla bu adları tanımlaya kalkarlar. Örneğin hiç portakal tadı 

almamış birine portakal tadını anlatmak için “mandalinanın tadını düşün ona 

benziyor” diyerek tanımlaya kalkması bu türdendir. Bu durumda o kimse hiç 

mandalina tatmadıysa, mandalinan tadını bilmiyorsa, bu tanım yine anlamsız kalır. 

Biliyor diyelim, yine de bu portakalın tadını tanımlamaz. Başka bir deyişle, belli 

sözcüğün imlediği basit ideyi daha önceden zihnine yerleştirmemiş olan biri ne 

türden ve hangi tanım kurallarına göre olursa olsun, başka sözcükler ya da sesler 

yoluyla o ideyi öğrenemez. 

Karmaşık ideler birçok basit ideden oluştuğu için, bu bireşim içindeki ideleri 

imleyen değişik ideler daha önce kendisinde bulunmamış olan karmaşık ideleri zihne 

yerleştirebilir ve böylece adların anlaşılmasını kolaylaştırır. Duyularımız alanına hiç 

girmemiş olan, kullanıldıklarında başkalarında da bunlara uygun ideler oluşturabilen 

şeyler de bu ide topluluklarıdır. Yeter ki tanımları oluşturan sözcüklerin hiç biri 

karşımızdakinin zihninde daha önceden yer almamış olmasın. Örneğin heykel 

sözcüğü kör birine anlatılabilir, ama resim sözcüğü anlatılamaz. Çünkü o kimsenin 

zihninde kılık idesi vardır, ama renk idesi yoktur. Duyuları ona önceden renk idesini 

vermediği için onun zihninde renk ideleri uyandırılamaz. 

Bir kimse basit ideleri zihninde tuttuğu sürece bunları yanlış kullanamaz. 

Örneğin, aklık, karda, sütte gözlemlediği rengin adı olduğunu öğrendiği sürece artık 

bunu yanlış uygulamaz. Bu ideyi yitirirse bile sözcüğün anlamı üzerine yine yanlış 

yapmaz, fakat onu anlamadığını görür. Basit idelerde adın imlemi hep birden 

anlaşılır parçalardan oluşmaz. Böylece imlemin içine parçalardan bazısının konup 

bazısının konmaması gibi ideyi değiştirecek onu belirsiz ve karanlık kılacak bir 

durum yoktur. 

Karışık kiplerin ve bağlantılarda ise basit idelerden farklı bir durum söz 

konusudur. Karışık kipler ve bağıntılar genel adlar gibi soyut ideleri temsil ederler. 

Bunları daha yakından incelersek: 

Birincisi, bunların imlediği ideleri anlık yapmıştır ve bu yönüyle bunlar basit 

idelerden değildirler. Çünkü anlıkta basit ideleri yapma gücü yoktur. Anlık basit 

ideleri sadece kendini etkileyen gerçek varlıkların kendine sunduğu şekilde alır.  
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İkincisi, bunlar modelsiz ve kendi başına, yani gerçek var oluşa bağlı 

olmadan yapılmışlardır. Cisimlerin özlerinden bu bakımdan ayrılırlar. 

Karmaşık ideler, “daha önce zihinde bulunan ideleri birleştirme işidir.”73 

Burada zihin, önce belli sayıda ideleri seçer, sonra bunlar arasına bir bağlantı kor ve 

tek bir idede birleştirir, son olarak da bunların birleşimini bir adla bağlar. Bunlar 

zihnin ürünü olduğu için bu türler insan yapımıdır. Diğer bir deyişle, karmaşık 

kiplerin ideleri zihinde bir araya getirilmiş istençli ide topluluklarıdır. Bunlar dilin 

amacına uygun olarak, yani iletişim kolaylığı için yapılır. 

“Karışık kiplerde bileşiği bağlayan ve onu tür yapan şey addır.”74 Doğada 

dışsal bir karşılığı bulunmayan bu birlik, parçaları birbirine bağlayan ve onların 

dağılmasını önleyen bir şey olmazsa dağılır. Onları bağlı tutan bu bağ da addır. 

Karışık kiplerin kaynağını ancak zihinde arayabiliriz. Bu da bunların anlığın 

ürünü olduğunu gösterir. Dolayısıyla da bunların adları da bizi zihnin ötesine 

götürmez. 

Karışık kiplerin adlarıyla onların gerçek özleri aynıdır. Çünkü bu soyut ideler 

zihnin yapısıdır ve şeylerin gerçek var oluşuyla ilgili olmadıklarından, bu ad, zihnin 

oluşturduğu karmaşık idenin dışında bir şey imlemez. Diğer bir deyişle, karışık 

kiplerde, adsal özle gerçek öz aynıdır.  

Karışık kiplerde adlar idelerden önce öğrenilir. Basit ide ve cisimlerdeyse 

ideler, adlardan önce öğrenilir. Çünkü bunların doğada gerçek var oluşu varken 

karışık kipler zihindedir. 

Peki nesne adlarında durum nasıldır?  

“Nesnelerin genel adları, türlerin yerini tutar.”75 Doğa, var olan tüm şeyleri öz 

ya da biçimlere göre türlere ayırır. Bu ayrımın yapılması için şunlar gereklidir: 

Birincisi, doğa şeyleri, üretilecek bütün şeylerin modelleri olmak üzere 

düzenlemiş ve yerleşmiş belli şeylerden pay alacak şekilde tasarlamış olduğuna 

inanmak. 

                                                 
73 Locke, A.g.e., s. 281. 
74 A.g.e., s. 283. 
75 A.g.e., s. 286. 
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İkincisi, doğa şeylerin üretimi için tasarladığı özde her zaman başarılı 

olduğuna inanmak. 

Üçüncüsü, ucube denilen şeylerin gerçekten seçik türler olup olmadığını 

belirlemek. 

Dördüncüsü, türlere ayırdığımız ve onlara belli adlar verdiğimiz şeylerin 

idelerinin bizde bulunması gerekir. İşte bu dört noktada bilgisiz olduğumuz için 

şeylerin özleri, cisimleri türlere ayırmada yarar sağlamaz. Buradan da anlaşılıyor ki 

şeylerin türlere ayrılması işini insanlar kendileri yapıyor. Bunu yaparken de 

sözcüklerden yararlanıyoruz. Çünkü, sözcükleri düşüncelerimizi kaydetmek ve 

başkalarına da aktarabilmek için kullanırız.  

Dolayısıyla sözcüklerin, düşüncelerimizin kaydedilmesi ve düşüncelerimizi 

başkalarına iletmek olmak üzere iki tür kullanımı vardır. Biz düşüncelerimizi, kendi 

belleğimize yardımcı olmak için kaydederiz. Bu kaydetmeye her türden sözcük 

yardımcı olur. 

Sözcüklerin iletilmesinde de felsefe dışı iletişim ve felsefi iletişim olmak 

üzere iki tür kullanım vardır: 

Felsefe dışı kullanım, günlük işler ve gereksinimlerle ilgili ortak iletişimi 

sağlamak ve sürdürmek için düşünce ve idelerimizin sözcükler aracılığıyla 

iletilmesidir. 

Felsefi kullanım ise, sözcüklerin, şeylerin kesin kavramlarının iletilmesine ve 

zihnin, doğru bilgiyi ararken genel önermelere dayanıp onlarla yetinebileceği kesin 

doğruların anlatılmasına elverişli bir kullanım biçimidir. 

İletişimin amacı anlaşılmak olduğu için, karşısındakinin zihninde kendi 

zihnindeki idelerin aynısını uyandırmayan bir sözcük felsefe dışıdır. Bu sözcükler 

imlemlerini insanların kendince kabullerinden aldıkları için, aslında burada kusurlu 

olan, sesin ideyi anlatmada elverişsiz olması değil, imlemlerinin kuşkululuğudur. Bu 

kusurların da dört nedeni vardır: 

Birincisi, yerini tuttukları idelerin çok karmaşık ve çok sayıda idelerin bir 

araya getirilmesiyle oluşmuş olmaları. 



 56

İkincisi, yerini tutukları idelerin doğada bağlantıları olmaması; bu yüzden de 

sözcükleri doğadaki bir şeye bakarak denetleyip düzeltecek bir ölçünün olmaması. 

Üçüncüsü, sözcüğün imleminin bir ölçüme bağlanmış olup bu ölçünün kolay 

bilinememesi. 

Dördüncüsü, sözcüğün imlemiyle gerçek özünün aynı olmaması. 

Karmaşık kiplerin adlarının kusurlu ve kuşkulu olması ilk ikisinden, cisim 

adlarının kusurlu olması ise son iki nedendendir. 

“Karmaşık kiplerin adları kuşkuludur. Çünkü yerini tuttukları ideler çok 

karmaşıktır.”76 Ayrıca karışık kiplerin adları doğadaki ölçümlerden yoksun oldukları 

için de kuşkuludur. Bunlar zihnin kendi isteğine göre bir araya getirdiği ide 

topluluklarıdır. Ayrıca yine bu adların öğrenilme biçimleri de kuşkululuklarını artırır. 

Örneğin, çocuklara bir şey öğretirken öncelikle, idesini elde edecekleri şeyleri 

gösterip, onlara ak, tatlı, süt, köpek gibi o şeylerin yerini tutan adlar yineletilir. Fakat 

karışık kiplerde ve ahlaksal sözcüklerde önce sesler öğretilir. Sonra da bu sesin hangi 

karmaşık idenin yerini tuttuğu ya başkalarından ya da gözlem yoluyla öğrenilir.  

Nesne adlarının da iki tür kullanımı vardır: İlk olarak bunların bilinemez 

gerçek öze bağlandıkları kabul edilir. Bilinemez bir şeye bağlı olduğu için de, 

bunların imlemleri bu ölçümlere göre saptanıp düzeltilemez. Ayrıca bunlar eksik 

bilinen, birlikte var olan niteliklere bağlanırlar. Bu kusurlarıyla bu adlar, felsefe dışı 

konuşmada yararlı olurken, felsefi söylemde yararlı olmazlar.  

En az kuşkulu olanlar, yani yanlışlığa en az elverişli olanlar, basit ide 

adlarıdır. Çünkü ilk olarak, bu adlardan her birinin yerini tuttuğu ideler basit algıdır. 

Bu yüzden karmaşık idelere göre daha kolay edinilir ve daha açık olarak zihinde 

kalırlar. Birçok ideden oluştuğu için zihinde tutulması zor olan, nesne ve karışık 

kiplerin bileşik adlarında bulunan belirsizlik basit idelerde bulunmaz. 

İkinci olarak, basit ideler doğrudan imledikleri basit algılar dışında başka 

herhangi bir öze bağlanmış değillerdir. Oysa nesne adlarının imlemlerini öylesine 

karışık kılan bu bağlantılardır. Bu yüzden basit kiplerin adları kuşku ve belirsizliğe 

az yatkın olma bakımından basit idelerinkinden hemen sonra gelir. Örneğin 

                                                 
76 A.g.e., s. 303. 
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insanların açık ve seçik idelerinin bulunduğu şekil ve sayı kiplerini veya üçgen ya da 

yedi’yi anlamada kimse yanılmaz. 

Sonuç olarak en kuşkulu olanlar çok sayıda basit ideler içeren karışık 

kiplerdir. “Nesne adları, ne gerçek öz, ne de bağlandıkları modellerin sağın 

temsilcileri olan idelere” bağlandıkları için, bunlar felsefi yönden kullanıldığında 

daha kusurlu ve belirsizdirler.77 

Dilde doğal olarak bulunan kusurlarla sözcüklerin kullanımındaki kaçınılması 

zor bir takım karanlık ve bulanıklığın yanı sıra iletişimde de insanların bilerek 

kullandıkları birçok kötü kullanımlar vardır. 

İlk kötü kullanım, açık ve seçik idesi olmayan, hiçbir şey imlemeyen 

sözcükleri kullanmaktır. Bunlar iki türlüdür: 

1. Öyle sözcükler vardır ki, hiçbir açık ve seçik idenin yerini tutmaz. 

Bunları felsefe ve din mezhepleri dile sokmuştur ve bunlara anlamsız 

terimler denir. 

2. Öyle insanlar vardır ki, açık ve seçik hiçbir ideye bağlanmamış 

sözcükleri kullanmamaya özen göstermeyerek bu kötü kullanımı daha da 

kötüye götürürler. Örneğin, bilgelik, utku, mağfiret vb. böyledir. 

Bunların ne anlama geldiği sorulduğunda bir yanıt veremezler. Bu sesleri 

kullanmalarına rağmen, zihinlerinde bu terimleri gösterecek belirli bir 

ideleri yoktur. 

İkinci kötü kullanım, sözcüklerin düzensiz kullanımıdır. Herhangi bir konuda 

aynı sözcüklerin bazen basit ideler topluluğu için bazen de başka bir basit ideler 

topluluğu için kullanılması dilin tam bir kötü kullanımıdır. 

Üçüncüsü, ya eski sözcükleri yeni ve alışılmamış anlamda kullanma ya bir 

tanımlanmamış yeni ve çok anlamlı terimler getirme ya da sözcükleri olağan 

anlamlarını karıştırabilecek şekilde yan yana getirme yoluyla yapılan yapay bir 

bulanıklıktır. 

Dördüncüsü, sözcükleri şey olarak almaktır. Örneğin, madde ve cisim 

sözcükleri birbirinden seçik idelerin yerini tutarlar. Oysa madde ve cisim aynıymış 
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gibi düşünülür. Eğer bu iki terimin yerini tuttuğu ideler aynı olsalardı, bunlar her 

yerde eşit biçimde birbirinin yerine konulabilirlerdi. Oysa “bütün cisimlerin maddesi 

vardır” demek uygunken, “bütün maddelerin cismi vardır” demek uygun değildir. 

Yine bir cismin ötekinden büyük olduğunu söyleriz, ama bir maddenin diğerinden 

büyük olduğunu söyleyemeyiz. 

Beşincisi, sözcükleri imlemedikleri ya da hiç imleyemeyecekleri şeylerin 

yerine koymaktır. Adsal özünü bildiğimiz cisimlerin üzerine bir şey olumladığımız 

ya da olumsuzladığımızda, bunların belli türden cisimlerin gerçek özlerinin yerini 

tuttuğunu varsayarız. Örneğin, “altın işlenebilir bir şeydir” dediğimizde, 

işlenebilirliği altının gerçek özüymüş gibi düşünürüz. Fakat bir insan gerçek özün ne 

olduğunu bilemediğine göre, gerçekte işlenebilirliğin zihninde bağlı olduğu şey 

bilmediği o öz değil, onun yerine koyduğu altın sesidir.  

Altıncısı, adlarla onlara verilen imler arasında sıkı bir bağlantı olduğu 

varsayımıdır. Bu durumda da bunların anlamlarının anlaşılması imkânsızdır. 

Konuşanla dinleyenin idelerinin aynı olması zorunluymuş gibi, söylenenlerin kabul 

edilmesi gerektiğini düşünürler. Bu sözcüklerin anlamına güvenmekten doğan bir 

kötüye kullanımdır. 

Kendisinde idesiz adlar bulunduran kimsede bu adların anlamı yoktur. Adı 

olmayan karmaşık idesi bulunan kimse kendini kolay yoldan anlatamaz ve 

dolaylamalara gereksinim duyar. Bulanık ve değişken sözcükler kullanan kimseyi ise 

kimse dinlemez, dinlese de anlamaz. Ayrıca “kendisindeki nesne ideleri şeylerin 

gerçek var oluşuna uymayan kimse de, salt bu yüzden doğru bilginin gereçlerinden 

yoksundur ve zihni düşlemelerle doludur.”78 

Nesnelerde de durum aynıdır. Örneğin; 

1. Kendisinde ‘trantula’ sözcüğünün yerini tuttuğu idesi olmayan kimse bu 

sözcüğü kullandığında bununla hiçbir şey anlatmayı düşünmemiştir.  

2. Hiç görmediği bir hayvan gören kimse o hayvan üzerinde bir ide edinir 

ancak birinden onun adını öğreninceye kadar ya da kendisi bir ad 

verinceye kadar onu ancak betimleme yoluyla anlatabilir.  
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3. Herkesin katır adını verdiği ideye at adını veren kimse yanlış konuşmuş 

olur ve onu kimse anlamaz.  

4. “Santor” adının gerçek varlığın yerini tuttuğunu düşünen kimse yanılır ve 

sözcüğü nesne yerine koymuş olur.  

5. Cisim sözcüğünü bazen yer kaplama bazen de yer kaplamayla birlikte 

katılık yerine kullanan kimse yine yanlış konuşmuş olur. 

Bu kusur ve kötü kullanımlar şu yollarla düzeltilebilir: 

Birincisi, hiçkimsenin imlemsiz bir sözcük ve yerini tutturacağı bir idesinin 

bulunmadığı hiç bir ad kullanmaması gerekir. 

İkincisi, birinin sözcükleri kimi idelerin imi olarak kullanması yetmez. 

“Onlara bağladığı ideler, eğer basit idelerse açık ve seçik olmalılar; eğer karmaşık 

idelerse belirlenmiş olmalılar.”79  

Üçüncüsü, sözcükleri ortak kullanımın onlara bağladığı idelere uygun olması 

gerekir. 

Dördüncüsü, ortak kullanım sözcüklerin anlamını belirsiz ve bulanık 

bıraktığında, sözcüklerin imlemlerini saptamak için bunların anlamlarının 

açıklanması gerekir. Bu da üç yoldan yapılır: 

1. Bir kimse bir basit ide adı söyleyip anlaşılmadığı ya da yanlış anlama 

tehlikesi bulunduğu zaman düşündüğü şeyi açıklaması ve bu hangi idenin 

yerini tutturduğunu bildirmesi gerekir. Bu tanımla yapılmaz. Bunu 

anlatacak eş anlamlı sözcük de yoksa bu basit ideyi taşıyan nesnenin 

adını söylemek ya da zihinde o ideyi üretecek nesneyi onun duyusuna 

sunmak ve böylece bu basit ideyi onda edimsel olarak üretmektir. 

2. Karışık kipler özellikler ahlaksal türden olanlar, zihnin bir araya getirdiği 

ideler topluluğu olup var olan saptanmış modelleri de her zaman 

olmadığından bunların adlarının imlemi, basit idelerdeki gibi gösterme 

yoluyla bildirilemez. Fakat gerçek olgunluğa erişmiş ve tam biçimde 

tanımlanabilir.  
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3. Bilinmesi gereken nesneyi göstermek ve onu anlatmak kullanılan 

sözcüğün tanımlanmasıyla yapılır. 

“Nesnelerin yöneltici niteliklerinin ideleri en iyi gösterme yoluyla elde 

edilir.”80 Örneğin, bir atın veya deve kuşunun şekli, sözcüklerle zihne eksik olarak 

işlenir. Fakat nesnelerin adlarının imlemlerinden bir bölümünü sayıp dökmekle de 

gösterme yoluyla olduğundan daha iyi sonuç alınabilir. Örneğin, altın görülecek sarı 

rengi dışında eriyebilirlik, buharlaşmazlık, altın suyunda çözünürlük, telleşirlik 

idelerini sayıp dökmeyle öğrenen kimse, gördüğü bir parça altının apaçık niteliklerini 

zihnine yerleştirdiği duruma göre daha tam bir altın idesi edinmiş olur. Eğer bu 

parlak, telleşir şeyin biçimi bir üçgenin biçimi kadar açık olsaydı altın sözcüğünün 

imlemi, üçgen sözcüğünün imlemi kadar kolay öğrenilirdi. 

“Nesnelerin ideleri de şeylere uygun olmalı.”81 Yani, adların imlemleri, 

insanların ideleriyle uygun olduğu kadar şeylerin gerçekliğiyle de uyuşmalı. Bu 

yüzden nesnelerde, karmaşık idelerde durmayıp biraz daha öteye geçerek şeylerin 

doğalarını ve özelliklerini de araştırmamız ve böylece onların seçik türleri üzerine 

idelerimizi tanımlamamız ya da bu özelliklerin neler olduğunu bu tür şeyleri 

bilenlerden öğrenmemiz gerekir. Bu, bilgi ve felsefi doğrular aramak için zorunludur. 

Çünkü çocukların şeylerin tam kavramını edinmeden sözcükleri öğrendikleri için 

bunları üzerlerinde gelişigüzel uygularlar ve imledikleri ideleri iyice öğrenmeden 

kalırlar. Bu alışkanlık çocuklar yetişkin insan olduklarında da devam eder. Diğer bir 

deyişle, önce sözcükler öğrenilmiş daha sonra da bu sözcüklerin uygulandığı 

kavramlar öğrenilmiştir: Böylece ters yönden başlanmıştır. Bu, kendi dillerini 

dilbilgisi kurallarına göre konuşanların, şeylerin kendisi üzerine hiç de uygun 

konuşmadıklarını gösterir. Bu yüzden bu kimselerin kendi aralarında yaptıkları 

tartışmalar onlara bir yarar sağlamaz. Çünkü nesnelerin adlarını bilmek onlar 

üzerindeki bilgimizi arttırmaz. 

Beşincisi, eğer insanlar kullandıkları sözcüklerin anlamlarını açıklamak 

istemez ve onların kullandıkları terimlerin tanımlanması istenmezse, yapılacak şey 

aynı terimi değişmez biçimde aynı anlamda kullanmaktır. Eğer böyle yapılsaydı, 

karşıtlıklar sona erer, bazen şu bazen bu anlama gelen çok anlamlı sözcüklerle dolu 
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kitaplar küçük boyutlara iner ve birçok filozofun kitapları fındıkkabuğuna sığacak 

duruma gelirdi. 

1.4.  Locke’da Bilgi ve Doğruluk Sorunu 

“Bilgi, fikirlerimiz arasında bulunan bağlılık ve uygunluğun ya da 
zıtlık ve uyuşmazlığın idrâkinden başka bir şey değildir.”82 

Bu nedenle bilgimizin sınırı ideleri aşamaz. Başka deyişle, bütün bilgilerimiz 

idelerimizde toplanır: “Bilgi, iki ide arasındaki uyuşmanın ya da uyuşmamanın 

algılanmasıdır.”83 Eğer bu algı varsa, bilgi vardır, yoksa bilgiden söz edemeyiz. 

Örneğin ak’ın kara olmadığını söylüyorsak, aslında bu iki idenin uyuşmadığını 

söylüyoruzdur ya da “bir üçgenin iç açılarının toplamı iki dik açıya eşittir” derken 

aslında iki dik açının bir üçgenin üç açısıyla zorunlu olarak uyuştuğunu ve ondan 

ayrılamaz olduğunu algılıyoruz. Yani, “zihnimiz çeşitli idealara sahip olabilir. Ancak 

idealara sahip olmak, bilmek değildir. Bilgiye ulaşmak için zihnin, sahip olduğu 

idealar arasındaki uygunluk veya uygunsuzluğu kavraması şarttır.”84 Bu algılamanın 

gerçekleşmesi için, bu algıları olanaklı kılacak olan bağlantılar gerekir. Böylece 

“bilgi, sadece ideler arasındaki bağlantıların hangi araçla algılandığına değil, ide 

bağlantılarının türlerine de bağlıdır.”85 

Bilginin kurulmasını olanaklı kılan bağlantı türleri de dört tanedir. Başka 

deyişle, ideler arasındaki uyuşma ya da uyuşmama dört türdendir: 

1. özdeşlik ya da başkalık 

2. bağıntı 

3. birlikte var oluş ya da zorunlu bağlantı 

4. gerçek var oluş 

İdeler arasındaki ilişkilerin ilk türü olan özdeşlik ya da başkalık, sezgi ile 

kurulan ve algılanan ilişki türüdür. Zihnin ideleri bulunduğu zaman yaptığı ilk eylem 

bu idelerini algılamaktır. Onları algıladığı ölçüde her birinin ne olduğunu bilir, yani 
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her birini ayırt edebilir. Bu aslında birinin öteki olmadığını ya da her birinin ne 

olduğunu algılamaktır. 

“Özdeşlik ya da başkalık, bir ideye kendisi olma ve başkası 
olmama özelliğini verir. Bunun ideler arasındaki ilk bağlantı türü 
olmasının nedeni, bileşik ve soyut ide oluşmadan önce, ideyi 
tanıma ihtiyacıdır.”86 

Zihnin başka bilgilere ulaşması için bu bilgi zorunludur. Bu, öylesine bir 

zorunluluktur ki “bu bilgi olmadan hiçbir bilgi, akıl yürütme, tasavvur ve seçik 

düşünce olamaz.”87 Zihin her idenin kendisiyle uyuştuğunu ve neyse o olduğunu, 

seçik idelerin ise birbiriyle uyuşmadığını bu yoldan algılar, yani bunu ayırt etme 

gücü ve algılamayla ilk bakışta yapar. Mantıkçılar bunu, bir şey neyse odur ve aynı 

şeyin hem olması hem olmaması şeklinde, bütün durumlara uygulanabilen, iki genel 

kurala indirgemişlerdir, ancak bu yetinin ilk uygulaması tikel ideler üzerine olur. 

Örneğin bir kimse ak ve yuvarlak idelerini edinir edinmez bunların kırmızı ve kare 

olmadığını bilir. Eğer bunun üzerinde bir kuşku duyulursa, bu ideler üzerinde değil, 

adlar üzerinde olur. 

İdeler arasındaki ikinci bağlantı türü, bağıntıdır. Bu bağlantı türü, kip bileşik 

ideleri arasında kurulur. Bu herhangi iki ide arasındaki bağıntının algılanmasından 

başka bir şey değildir. Eğer idelerimiz arasında herhangi bir bağıntı algılayamazsak, 

yani aralarında uyuşma ya da uyuşmamayı bulamazsak herhangi bir türden somut ide 

edinmemiz imkânsız olur.  

“Çünkü zihnin elde ettiği her idea seçiktir ve diğer idealardan 
farklıdır. Eğer zihin bu seçik idealar arasında herhangi bir bağıntı 
kavrayamasaydı, biz hiçbir bilgiye ulaşamayacaktık ve idealar elde 
edildikleri şekilde kalacaklardı.''88  

İdelerin uyum ve uyumsuzluğuna dayanan üçüncü ilişki türü, bir arada var 

oluş ya da olmayıştır. Bu, aynı özne üzerinde birlikte var olma ya da birlikte 

bulunmama durumudur. Birlikte var oluş özellikle nesnelere ilişkindir. Örneğin 

altınla ilgili olarak, onun buharlaşmadığını söylemek, buharlaşmazlığın altın 

sözcüğünü oluşturan sarılık, ağırlık, eriyebilirlik, işlenebilirlik ve altın suyunda 
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çözünürlükle her zaman birlikte bulunup, bunlara bağlı olduğundan başka bir anlama 

gelmez. 

“Bir arada bulunmayla ilgili uygunluk veya uygunsuzlukların 
kavranması, idealarına sahip olunan niteliklerin varlığın bütün 
hallerinde ondan ayrılamayacaklarının bilinmesi demektir.”89 

Birlikte var oluş ya da olmayış ilişkisi, aynı zamanda, töz bileşik idelerini 

oluşturan bir ilişkidir. Töz idelerinin özelliği, aynı özne ya da dayanak üzerinde bir 

araya gelen idelerden oluşmuş olmalarıdır. Töz bileşik ideleri bu dayanakla birlikte 

doğada kendiliğinden bir birliğe sahiptir. Töz bileşik ideleri, bilinemeyen gerçek öze 

sahiptir. Gerçek özün bilinememesinin yanı sıra birincil ve ikincil nitelikler arasında 

keşfedilebilir bir ilişkinin olmaması, bu ilişki türünden oluşan deney bilgisinin 

kesinliğini engeller.90  

İdeler arasındaki uyum ve uyumsuzluk ilişkisinin dördüncü türü de gerçek var 

oluştur. Bu edimsel gerçek var oluşun, yani reel varlığın, herhangi bir ideyle 

uyuşmasıdır. Bu ilişki türü, tekil bir insanın var oluşu, dış gerçekliğin var oluşu ve 

Tanrı’nın var oluşunu kapsar. Bu ilişki türünün birincisi sezgi, ikincisi deney, 

üçüncüsü de akılla algılanır. Sezgi, insanın varlığının tam ve apaçık bilgisini, akıl da 

Tanrı’nın apaçık bilgisini verir. Deney ise nesnenin varlığının bilgisini veremez. Bu 

nedenle de nesneyle ilgili kesin bilgi oluşmaz. Gördüğümüz gibi ideler arasındaki var 

oluş ilişkisinin özelliği, Locke felsefesinde hem kesinliği içeren hem de içermeyen 

bağlantı türü olmasıdır.91 İnsanın ve Tanrı’nın var oluşunun bilgisi, kesin bilginin iki 

örneğini oluştururken nesnenin var oluşunun kesin olmayan bilgisi ise bu bağlantı 

türünde nesnenin bilgisinin saptanamadığının göstergesidir. 

Bilginin tümü bu dört türden uyuşma ya da uyuşmama içindedir. Çünkü 

idelerimizle ilgili yapabileceğimiz ve bunlarla ilgili olarak bildiğimiz her şey, 

herhangi bir idenin aynı öznede başka bir ideyle birlikte var olduğu ya da 

olmadığıdır; onun başka bir ideyle şu ya da bu bağlantısı olduğudur ya da onun zihin 

dışında bir gerçek var oluşunun bulunduğudur. Örneğin “mavi, yeşil değildir” bir 

özdeşlik uyuşmazlığı; “koşut çizgiler arasında bulunan eşit tabanlı iki üçgen eşittir” 

                                                 
89 A.g.e., 1965, s. 67. 
90Locke, A.g.e., s. 341. 
91Thilly- Wood, A History of Philosophy, Holt Rinehart and Winston inc.1964, p. 34. 



 64

bir bağıntı uyuşması; “demirde mıknatıstan etkilenme gücü vardır” birlikte var olma 

uyuşması; “Tanrı vardır” bir gerçek var oluş uyuşmasıdır. 

Zihnin doğruları bulmasının birçok yolu vardır; bunların her birine bilgi 

denir. Bilgi sözcüğünün değişik anlamları vardır: Edimsel ya da alışkısal bilgi: 

Edimsel bilgi: idelerinin uyuşması ya da uyuşmaması ya da bunların 

arasındaki bağıntılar üzerine zihnin şimdiki görüntüsüdür.92  

Bir kimsenin bir önermeyi bilmesi demek, bu önermeyi oluşturan ideler bir 

kez zihninde belirdikten sonra bunlar arasındaki uyuşmayı ya da uyuşmamayı açıkça 

görmesi ve bu önermeyi düşünmek gerektiğinde uygun yönünü hiç duraksamadan 

görüp kabul edecek ve içerdiği doğruya güvenecek şekilde onu belleğine 

yerleştirmesi demektir. Buna alışkısal bilgi denir. Böylece bir kimsenin, daha önce 

tam ve açık şekilde algıladığı ve üzerinde düşünmek gerektiğinde hiç kuşku 

duymadan güvenecek şekilde belleğine yerleştirdiği bu doğruları bildiği söylenir. 

Çünkü bizim anlığımız sınırlıdır. Dolayısıyla da herhangi bir anda açık ve seçik 

olarak sadece bir şeyi düşünebilir. Eğer insanların üzerinde düşünüyor oldukları 

dışında başka bir bilgileri olmasaydı çok bilgisiz olurlardı ve en çok bilen bile tek 

doğrudan fazlasını bilemezdi. Çünkü bir anda düşünebildiği sadece o doğru olurdu. 

Alışkı bilginin iki derecesi vardır: 

Birincisi, zihinde ortaya çıktıklarında, zihnin bu ideler arasındaki bağıntıyı 

edimsel olarak algılayabilecek şekilde belleğe yerleşmiş olan doğrularla ilgili 

olanlardır. Bu, idelerin kendilerinin doğrudan uyuşma ya da uyuşmamalarını açıkça 

gösterdikleri bütün doğrular için böyledir. 

İkincisi, zihnin bir kez inandığı ve bu inanç doğrultusunda kanıtsız olarak 

sakladığı doğrularla ilgilidir. Örneğin bir üçgenin iç açılarının toplamının iki dik 

açıya eşit olduğunun tanıtını daha önce algıladığını anımsayan biri artık onu bildiğine 

güvenir ve doğruluğunda kuşku duymaz. Daha sonra bu doğrunun tanıtlamasını 

unutsa da yine bu doğruya inanmaya devam eder. Burada bu kişinin aslında doğruyu 

bildiği değil de kendi belleğine inandığı düşünülebilir. Ancak daha iyi 

düşünüldüğünde gerçekte bunun gerçek bilgi olduğu görülür. Çünkü bu doğrunun 
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tanıtlamasını görmüş ve açıkça algılamış olan kimse bu tanıtlama zihninden silinmiş 

de olsa onun doğru olduğunu bilir. Böylece bu kişi bir kez doğru olanın her zaman 

doğru olduğuna ve daha önce uyuşmuş idelerin her zaman uyuşacağına inanır. 

Matematikteki tikel tanıtlamaların genel bilgi sağlaması bu yoldandır. 

1.4.1. Bilgimizin Dereceleri 

Bilgilerimizin derecelerindeki ayrım, zihnin kendi ideleri arasındaki uyuşma 

ya da uyuşmamayı algılayışının değişik yollarından gelir. Çünkü Locke'a göre bilgi, 

her zaman aynı kesinlik derecesine sahip değildir. Zihin, ideler arasındaki ilişkileri 

bazı durumlarda doğrudan ve aracısız olarak kavrarken, bazı durumlarda da bu 

ilişkileri kavramak için birtakım aracı idelere ihtiyaç duyar. Zira “zihnin çeşitli 

yollarla elde ettiği ve düşünmede malzeme olarak kullandığı idelerin tümünü, onların 

arasındaki ilişkileri kolayca ve dolaysız olarak kavrayacak şekilde sıralaması 

mümkün değildir.”93 Diğer bir deyişle, “insanın sahip olduğu bilginin açıklık ve 

kesinlik bakımından farklı derecelere ayrılması, zihnin ideler arasındaki ilişkileri 

farklı derecelerde kavramasından kaynaklanmaktadır.”94 Locke’a göre taşıdığı 

kesinlik bakımından bilgimizin en üst derecesini sezgisel bilgi oluşturur. Zihin kendi 

idelerini doğrudan; başka bir ide araya girmeden algıladığını görürüz ki buna sezgisel 

bilgi denir. Sezgisel bilgide zihin, doğruyu, kanıtlama ya da incelemeye gereksinim 

duymadan gözün ışığı algılaması gibi sadece ona yönelmekle algılar. Zihin akın kara 

olmadığını, üçgenin kare olmadığını, üçün ikiden büyük ve birle ikinin toplamı 

olduğunu böyle algılar. Zihin bu tür ideleri basit sezgi yoluyla başka ide araya 

girmeden doğrudan algılar. Bu bilgiyi oluşturan idelerin doğrudan kavranması 

nedeniyle, Locke kesinlik derecesi en yüksek olan sezgisel bilgiyi aynı zamanda 

bütün bilgimizin temeli olarak kabul eder. Bu türden her bilgi açık ve güvenilir 

bilgidir. Bütün bilgilerimizin güvenirliği ve açıklığı bu sezgiye bağlıdır. “Töz 

tözdür”, “cisim cisimdir” gibi özdeşlik önermelerini bize veren özdeşlik ve başkalık 

ilişkisi, bütün bilgimizin temeli olan bir ilişkidir. Bu bağlantı, daha önce de 

söylediğimiz gibi ideyi tanıma olanağı elde ettiğimiz ilişki türüdür. 

Locke'un, uzlaşma ilişkisinin ilk tipine verdiği mavi sarı değildir ya 
da ruh ruhtur gibi örnekler, söylediği gibi bilginin alanını 

                                                 
93 A.g.e., s. 326. 
94 A.g.e., s. 325. 
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genişleten örnekler değildir. Bilgi konusunda, idelerin uzlaşma ve 
uzlaşmamasının bir türü olan, özdeşlik ve başkalık üzerinde ısrar 
etmesinde başka bir neden vardır. Locke'un tanımladığı bilginin 
diğer bir özelliği de şudur; bu bilgi sezgiseldir ve bu sezgisellik de 
bilgiyi yanıltmayacak bir kesinliğe taşır.95 

Bu bağlantının diğer bir örneği de kendi var oluşumuzu doğrudan 

bilmemizdir. “Objesine upuygun olan biricik bilgi kendi varlığımızla ilgili olan 

bilgimizdir. Çünkü bu bilgiyi elde ederken zihin kendi üzerine katlanmakta ve suje 

ile obje arasındaki dualite tamamen ortadan kalkmaktadır.”96 Locke’a göre kendi var 

oluşumuzu öylesine açık ve seçik algılarız ki bunu, kanıtlamaya ihtiyacı yoktur; 

çünkü insan, kendi var oluşunun doğrudan bilincindedir. Öyle ki, kendi var 

oluşumuzdan daha apaçık bir şey yoktur; düşünüyorum, uslamlama yapıyorum, haz 

ve acı duyuyorum, bunların hiç biri kendi var oluşumdan daha apaçık değildir. 

“Ancak kendi öz varlığımıza ait sezgiye dayanan dolaysız, kesin bir bilgimiz 

vardır.”97 Her şeyden kuşku duysam bile kendi var oluşumdan kuşku duyamam. 

Başka deyişle, bu kuşku kendi var oluşumu algılamamı sağlar ve kendi var oluşum 

üzerine kuşku duymama engel olur. Çünkü eğer acı duyarsam, duyduğum acı kadar 

kendi var oluşumu da algıladığım açıktır. Eğer kuşku duyuyorsam, kuşku duyanın 

kendi var oluşum olduğunu açık olarak bilirim. Her uslamlama, düşünme ve duyma 

edimimizde kendi içimizde kendi varlığımızın bilincine varırız ki, böylece bu konuda 

kesinliğin en yüksek derecesine ulaşırız. 

Bu bilgi türünde Descartes’la Locke arasında benzerlik vardır. Descartes da 

sahip olduğu bütün bilginin gerçekliğinden şüphe ettikten sonra, kendi varlığıyla 

ilgili bilgiden şüphe edemeyeceğini söyler ve bu bilgiyi zihindeki şüphe olgusuna 

bağlar.98 Örneğin Gibson bu konuda, “Descartes gibi Locke da, var oluşun kesin 

aracısızlığını, bilinçli öznenin varlığında bulur”der.99 Böylece Locke, Descartes gibi, 

insanın sezgiyle elde ettiği kendi var oluşunun apaçık bilgisini, bilgi edinme 

sürecinin temeline koyar. 

Kendinin bilincine varan insan, sezgisel bilginin araçsızlığından, aklını 

kullandığı tanıtlamalı bilgi türüne geçer. Tanıtlamalı bilginin oluşması için ideler 
                                                 
95 D.J. O'connor, John Locke, Pelican Books. 1952.p. 158.  
96 Locke, E.C.H.U., s 378, 443. 
97 Alfred Weber, A.g.e., s. 271. 
98 Descartes, Metot Uzerine Konuşma, s. 35; Felsefenin İlkeleri, s. 57. 
99 Gibson, A.g.e., 1968, p. 150. 
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arasında uyum ya da uyumsuzluk 'bağlantı'sının olması gerekir. Tanıtlamalı bilgiyi 

oluşturan bu bağlantı, kip bileşik ideleriyle kurulur. Birbirinden farklı ve bağımsız 

olarak var olan basit ideler, gerçeklikte bir arada olup olmalarına bakılmaksızın 

akılla bir araya getirilerek bileşik ideleri oluştururlar. Bu birleştirmede akıl, şeylerin 

gerçek var oluşuna dayanmadan kendi amaçları adına keyfi ve özgür bir şekilde 

hareket eder. Buradaki keyfilik, dış gerçekliğe dayanmadan işleme anlamındadır. 

Aklın dış gerçeklikte herhangi bir modele dayanmadan sadece idelerin kendilerini 

temel alarak ilişkilendirilmesi, bu bilgi türünün kesin kabul edilme nedenini de 

oluşturur. Bu neden sadece kesinliğin değil, bu bilgi türünün hayal ürünü olmasının 

da engelidir.100 

Zihin, bilginin, sezgisel bilgiden sonra gelen derecesinde(tanıtlamalı bilgi) de 

kendi ideleri arasındaki uyuşmayı ya da uyuşmamayı aracı ide kullanmadan 

doğrudan algılayamaz. Bu ilişkinin algılanması, kesinlik derecesi yüksek olan 

tanıtlamalı bilgi türünü verir. Bu ilişkinin, tanıtlamalı bilgiyi vermesinin birinci 

nedeni, ideler arasındaki bağlantı ve bu ideleri bir araya getiren özün (adsal öz) zihin 

tarafından yapılmasıdır. İkinci nedeni de ideler arasındaki bağlantının akıl tarafından 

aracı ideler kullanılarak kurulmasıdır.101 Gerçekte zihnin ideler arasındaki uyuşmayı 

ya da uyuşmamayı algıladığı her yerde bilgi vardır, ama zihin, bu uyuşmanın ya da 

uyuşmamanın bulunabilir olduğu durumlarda bile bunu her zaman göremez. Bu 

durumda da bilgisiz kalır ya da varsayımlar içine düşer. Bu uyuşmayı ya da 

uyuşmamayı görememesi, üzerinde düşünülen ideleri, onları birlikte gösterecek 

şekilde bir araya getirememesidir. Bu durumda bunları bir araya getirebilmek için 

başka idelere başvurur ki, buna uslamlama denir. Örneğin zihin, bir üçgenin iç 

açılarının toplamının iki dik açıya eşitliğini bilmek isteğinde, bunları doğrudan 

karşılaştıramaz. Başka deyişle, bir üçgenin üç açısı herhangi bir ya da iki açıyla 

hemen yan yana getirilip karşılaştırılamaz. Bu yüzden zihin bunların doğrudan ya da 

sezgisel bilgisini edinemez. Bu durumda zihin bir üçgenin üç açısının eşit olduğu 

başka açılar arar ve bunların iki dik açıya eşit olduğunu görüp, bir üçgenin iç 

açılarının toplamının iki dik açıya eşit olduğunu öğrenir.  

                                                 
100 Locke, A.g.e., s. 356. 
101 Locke, A.g.e., s. 332. 
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Herhangi iki ide arasındaki uyuşmayı göstermeye yarayan aracı idelere 

kanıtlar denir. Uyuşmanın ya da uyuşmamanın bu yoldan açık ve seçik olarak 

algılanmasına da tanıtlama denir. Bu kanıtlar aracılığıyla bilgi yani, tanıtlamalı bilgi, 

kesinliği bakımından sezgisel bilgi kadar açık ve parlak olmadığı gibi, kabulü de o 

kadar kolay değildir. 

“Tanıtlamalı bilginin öncesinde, sezgisel bilgide olmayan bir bilgisizlik ve 

şüphe vardır.”102 Bu şüphe, tanımlamalı bilgide aracı ideler sayesinde uyuşma ya da 

uyuşmama algılandıktan sonra ortadan kalkar, fakat tanıtlanmasından önce 

kuşkuludur. Nasıl ki göz, akın kara olmadığını görebiliyorsa, mürekkeple kâğıdın 

aynı renk olmadığı konusunda da şüpheye düşmez. Elbette tanıtlama yoluyla üretilen 

algı da açıktır, ancak sezgisel bilgide olan o apaçık aydınlık ve tam güven onda daha 

zayıftır. Bu nedenle “onun taşıdığı kesinlik sezgisel bilgininkinden daha aşağıda yer 

almaktadır.”103 

Zihnin tanıtlamada kullandığı aracı idelerle aradığı uyuşma ya da 

uyuşmamanın bir sezgisel bilgisi vardır. Eğer böyle olmasaydı onlarında ayrıca 

kanıtlanması gerekirdi. Çünkü böyle bir uyuşma ya da uyuşmamanın algısı 

olmadıkça bilgide olmaz. Eğer bu kendiliğinden algılanıyorsa, sezgisel bilgidir. 

Kendiliğinden algılanmıyorsa, aracı idelere ihtiyaç vardır. Bu da gösteriyor ki bilgi 

üreten uslamlamanın her adımında bir sezgisel güven vardır. Tanıtlamada bu tür 

sezginin kullanılma nedeni, aracı idelerin kullanılmasında uzun çıkarımlar ve 

kanıtların söz konusu olmasıdır. Bu alanın örneklerinden birisi, matematiktir. Us 

matematikte, ideler arasındaki bağlantıyı doğrudan algılayamadığı için, bu ilişkiyi 

kuracak aracı ideler kullanır. O'Connor, Locke'un matematiği tanıtlamalı bilginin 

örneği olarak kullanmasını, bu mantıksal akıl yürütmeye dayandırır. 

Doğrusunu söylemek gerekirse matematiğin önermelerinin 
kesinliği yalnızca şundan dolayıdır; bu önermeler, mantıksal 
kurallara uygun olarak alınan ilk önermeleri izlemektedir. Bu 
varsayımlar, kendileriyle çelişmedikleri sürece reddedilemezler.104  

                                                 
102 Locke, A.g.e., s. 327. 
103 İsmail Çetin, A.g.e. s. 71. 
104 O'connor, A.g.e., 1952. p. 168. 
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Tanıtlamalı bilginin sadece matematikte bulunduğu görüşü yanlıştır. Ahlakta 

da zihin bilgiyi, aracı ideler kullanarak ideler arasında algılanabilir bir ilişki kurarak 

elde eder. 

 “Etik’teki matematiksel kesinlik ahlâk kurallarının bulunuşu ile 
ilgili değil, tek tek olayların bu kurallarla uzlaşıp uzlaşmaması ile 
ilgilidir. Bir ahlâk olayı bu kurallarla uyuşuyorsa iyidir, 
uyuşmuyorsa kötüdür. Locke, ahlâk kavramlarının ve axiom’larının 
kaynağı sorusu ile ilgilenmez, bu kavramların matematikçinin 
uğraşı alanı olan büyüklükler ve şekiller gibi öne sürer. Onu 
ilgilendiren etik idelerden de, matematik idelerde olduğu gibi, aynı 
kesinlikle sonuç önermelerinin çıkarılabileceğini göstermektir.”105 

Matematik ve ahlakın bu özelliği tanıtlamalı bilginin 'bağıntı' ilişki türüne 

dayandığının bir göstergesidir. 

Tanıtlamalı bilgi sadece sayı, uzam ve şekil idelerinin ayrıcalığı değildir. 

Örneğin, aklığın iki derecesinin birbirine eşit olduğunu tanıtlayamayız. Çünkü onları 

kendilerine göre ölçeceğimiz belli ölçünlerimiz yoktur. Bu durumda bize sadece 

duyumlarımız yardım edebilir. Ancak ayrımların zihinde kendi aralarındaki 

ayrımların kesinlikle bilinebileceği açık ve seçik ideler üretebilecek kadar büyük 

olduğunda bu renk ideleri, mavi ve sarı gibi değişik renk türlerinde olduğu gibi, sayı 

ve uzam ideleri kadar tanıtlamaya yatkındır.  

Tanıtlamalı bilgi kip bileşik idelerinden oluştuğuna göre matematik de kip 

bileşik idelerinden oluşuyor demektir. Matematiğin kip bileşik idelerinden oluşması 

onu dış gerçeklik üzerine kurmaz. Böylece Locke, zihnin kendi idelerine 

yönelmesini; zihnin dış gerçekliği model almamasını, hiçbir zaman gerçekten 

kopukluk olarak değerlendirmez. 

Locke'un matematik bilimler görüşünün temeli, doğrudan duyulur 
ya da somut varlıklarla değil ideal yapılarla ilgilidir. Gerçekten 
gördüğümüz gibi, bu bilimlerin gerçekliği için bu idelerin gerçek 
dünyada cisimlenebildiklerini bilmemiz temeldir ve Locke, bu 
güvene sahip olduğumuzu düşünür.106 

Bilginin bu iki derecesine, yani tanıtlama ve sezgiye dayanmayan her şey ne 

derece güvenilir olarak kabul edilmiş olursa olsun bu ya inanç ya da kanı olabilir; en 

azından genel doğrularda, bu iki dereceden gelmiyorsa, bilgi olamaz.  

                                                 
105 Bedia Akarsu, Ahlak Öğretileri, İst. Univ. Ed. Fak. Yayınları, 2. baskı, ist. 1970, s. 130. 
106 Gibson, A.g.e., 1968, p. 149. 
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Locke bilgiyi sahip olduğu kesinlik derecesi bakımından sınıflandırırken 

sezgisel ve kanıtlamalı bilgiye bir üçüncüsünü, neredeyse hiç bir kesinlik taşımayan 

duyusal bilgiyi ilave etmektedir. 

“Zihnin bizim dışımızdaki sonlu varlıkların özel mevcudiyetleri 
hakkında elde ettiği başka bir kavrayışı daha vardır; olasılığın 
üstünde olan ama yine de daha önceki kesinlik derecelerinin 
hiçbirine tam olarak sahip olmayan bu kavrayış da bilgi olarak 
adlandırılabilir.”107 

Bu olabilirliği aşan tanıtlama ya da sezgiye tam olarak erişemeyen duyusal 

bilgidir. Locke’a göre duyusal bilgi, “aynı öznede bir arada var olma ya da olmama 

ilişkisinin algılanmasıyla oluşan bilgi türüdür.”108 Aynı öznede bir arada olan ya da 

olmayan ideler arasındaki ilişkinin duyular aracılığıyla algılanmasının nedeni, bu 

ilişkiye dış gerçeklikte rastlanmasıdır. Duyusal bilgide, ideler arasındaki uyum ve 

uyumsuzluk ilişkisi, tanıtlamalı bilgide olduğu gibi akılla kurulan bir ilişki değil, 

idelerin aynı öznede zorunlu olarak bir arada var oluşundan kaynaklanan bir ilişkidir. 

Zorunlu olarak bir arada bulunmak, töz bileşik idelerinin bir özelliği olduğu için, 

duyu bilgisi bu idelerle elde edilir. Bu ilişkinin akılla kurulmamasının nedeni ise, töz 

bileşik idelerini oluşturan basit idelerin, gerçeklikle olan ilişkisidir. Locke'a göre, töz 

bileşik idelerinde akıl böyle bir bağlantıyı deneyebilir, ama bu olası bir bağıntı 

olacağından bizi kesinliğe götürmez.109 Deneyden gelen bilgi, genel ve kesin olduğu 

için, bu bilgi üzerine zorunlu bağlantı kurulamaz. Bu nedenle Locke’a göre, duyu 

bilgisinden oluşan doğa biliminde kesin bilgiden söz edilemez. 

Böylece değişik derecelerde bulunan ve değişik kanıtlama ve kesinleme 

yolları olan üç tür bilginin, yani sezgisel, tanıtlamalı ve duyusal bilgilerimizin 

bulunduğunu kabul edebiliriz. Ancak, Locke’un, ideler arasındaki uyuşma ya da 

uyuşmamanın algılanmasına göre belirlediği kesinlik, sezgi ve aklın araç olarak 

kullanıldığı ilişkilerde söz konusudur. Duyunun araç olarak kullanıldığı idelerarası 

ilişki türünde ise kesinlikten söz edilemez. Böylece Locke’un bilgi idealini 

gerçekleştiren bilgi türleri, sezgisel ve tanıtlamalı bilgidir. Aslında Locke burada, 

idelerin kaynağının deney olduğunu, ama kesin bilgiye deneyle ulaşılamayacağını 

söyler. Bunun nedeni de, ideler arasındaki ilişkilerin tam olarak algılanamamasından 
                                                 
107 Locke, A.g.e., s. 330. 
108 A.g.e., IV.I. 6. 
109 A.g.e., IV.IV.13. 
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dolayı deney bilgisinin eksik olduğunu düşünmesidir. Bunu söylemekle de bilgi 

felsefesinde kesinlik idealini gerçekleştirmek için deneycilikten uzaklaşır. Deneyci 

bir filozof olarak Gibson, Locke'un kesinliği deneysel olanda değil de, aklın soyut 

bağlantılarında bulmasını döneminin etkisi olarak değerlendirir.  

“Locke, çağdaşlarının çoğu gibi bilginin kesin türünü, matematik 
bilimlerde, daha özelde de geometride buldu. Bu bilimlerin hem 
varsayımları hem de uygulamalarıyla sahip oldukları mükemmel 
entelektüel açıklık, Locke'un bilgi ideali ve standardını oluşturdu. 
Bu nedenle Descartes gibi Locke'un da bilgi görüşü, baştan sona 
kadar yaşadığı çağın en çarpıcı entelektüel başarısı olan matematik 
biliminin etkisi altındadır.”110 

Locke'un, bilgi idealini sezgi ve akıl yürütmeyle elde edilen bilgi olarak 

belirlemesinde Descartes’ın etkisi görülür. Örneğin, sezgisel bilginin apaçıklığı ve 

tanıtlamalı bilginin matematik bilgiyi içermesi Descartes’la benzeyen yönleridir. Bu 

yönleriyle Locke emprist bilgiden uzaklaşırken, rasyonalist bilgiye yakınlaşır. 

“Locke’u burada Descartes’a yakınlaştıran kesinlik idealidir.”111 

“Locke'un, sezgi ve tanıtlama hakkında söylediklerinin, 
Descartes'ın bilginin elde edilme tarzı konusundaki savıyla yakın 
noktalar sahip olduğu konusunda genel bir uzlaşma vardır. 
Descartes, bütün bilimler arasında aritmetik ve geometrinin, 
eksiklik, yanlışlık ve belirsizlikten bağımsız olduğu gerçeğinden 
çok etkilenmiştir. Bu bilimlerin bilgisinin, iki zihinsel işleyiş olan, 
sezgi ve dedüksiyonla nasıl elde edildiğini açıklar. Locke'un sezgi 
ve dedüksiyon hakkında söyledikleri, Descartes'ın, sezgi ve 
dedüksiyon hakkında söylediklerinin tekrarıdır.” 112 

Böylece Locke, bilgiyi deneyden başlatır, ancak bilginin tam olarak oluşması 

için deney tek başına yeterli değildir. Çünkü “duyular bize bilgi verse de, onların 

verdiği bilgi sınırlıdır ve dünya hakkındaki tüm düşüncelerimiz duyu yoluyla 

kazanmış olduğumuz kavramlarla sınırlanmış olduğu için, dünya üzerine olan 

spekülasyonlarımız da sınırlanmıştır.”113 Bu yüzden bilginin Locke felsefesindeki 

temel taşları, deney, ide ve ideler arasındaki bağlantılardır. Bu da gösteriyor ki, bilgi 

için deney kadar ideleri oluşturmak, ideler arasında bağlantı kurmak ve bu 

bağlantıları algılamak için de sezgi ve akıl gereklidir. Diğer bir deyişle Locke, 

                                                 
110 Gibson, A.g.e., 1968, p. 129. 
111 O’connor, A.g.e., 1965, p. 205. 
112 Woolhouse, A.g.e., 1984. p. 62. 
113 Magee, Büyük Filozoflar, Platon’dan Wittgenstein’a Batı Felsefesi, İstanbul, Paradigma 
Yayınları, 2000, s. 121. 
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“bilginin kesinliğini tam ve apaçık algıdan, kesin olmayan algıya doğru kurar.”114 Bu 

algı da deneyle değil sezgi ve akılla gerçekleşir. Böylece Locke felsefesinde bilgi, 

deneyin yanı sıra aklın bağlayıcılığı olmadan gerçekleşmesi mümkün değildir. 

1.4.2. İnsan Bilgisinin Kapsamı 

Bilgimiz idelerimiz üzerine kurulmuştur. Ancak bundan idelerin açık ve seçik 

ya da karanlık ve bulanık olduğu durumlarda bilgilerimizin de öyle olduğu sonucu 

çıkmaz. Çünkü bilgi, iki ide arasındaki uyuşma ya da uyuşmamanın algılanması 

olduğuna göre, onun açık ya da karanlık oluşu, idelerin açık ya da karanlık oluşuna 

değil, o algının açık ya da karanlık oluşuna bağlıdır. Örneğin, bir üçgenin iç 

açılarının toplamının iki dik açıya eşitliği üzerine bir matematikçi kadar açık ideleri 

bulunan birisinin, onların uyuşması üzerine çok karanlık bir algısı, böylece de çok 

karanlık bir bilgisi olabilir, yani algısı karanlık ve bulanıksa ondan doğru bilgi 

üretemez. Fakat zihin, bulanık ya da karanlık idelerin uyuşup uyuşmadıklarını açıkça 

algılayamadığı için, kendisinde kullandığı sözcüklerin belirli ideleri bulunmayan 

kimse onlardan doğruluğuna güvenebileceği önermeler yapamaz. Başka bir deyişle 

ideler, açık da olsa bilgi her zaman açık olmayabilir, ama karanlık ya da bulanıksa, 

açık ve seçik bilgi üretemez. 

Bilgimizin idelerimizle sınırlı olmasından, yani bilginin, ideler arasındaki 

uyuşma ya uyuşmamanın algısı olmasından şu sonuçlar çıkar: 

Birincisi, bilgi ideyle gerçeklik arasındaki ilişki üzerine değil de, idelerin 

kendi aralarındaki bağlantı üzerine kurulu olduğu için idelerimiz yoksa bilgimiz de 

yoktur. Locke’un bilgiyi, ideler arasındaki bağlantılara indirgemesinin nedeni, idenin 

gerçeklikteki karşılığını aramamasıdır. “Locke böyle bir karşılığı aramaz, çünkü 

gerçeklik hakkında konuşmamızı sağlayan şey, nesne değil idedir. İde, nesne üzerine 

doğrudan değil dolaylı konuşmamızı sağlar.”115 Böylece Locke’a göre bilgi doğrudan 

nesneyle değil, nesnenin idesiyle kurulur. Locke’un bu düşüncesi, felsefesinde kesin 

bilginin sınırını gösterir: Bilginin kaynağı deneydir, ama bilginin sınırı ideler 

arasındaki bağlantıların algısıdır. Bu algı tam ve açık olmadığı zaman bilgi ortaya 

çıkmaz. 

                                                 
114 Thilly- Wood, A.g.e., 1964.p. 338. 
115 A.Denkel, Bilginin Temelleri, Metis Yayınları,1984, s. 44. 
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“Tecrübe aracılığı ile edinilen idelerin, iki anlamı vardır: bunlardan 
ilki, duyular aracılığıyla edinilen dışsal algı ya da duyu; diğeri ise 
fizik durumların içsel algısına işaret eden refleksiyondur.”116 

İkincisi, idelerin uyuşma ya da uyuşmaması algımızı aşamaz. Bu algı da, ya 

sezgi yani, iki idenin doğrudan karşılaştırılması; ya uslamlama, yani iki ide 

arasındaki uyuşma ya da uyuşmamanın başka ideler aracılığıyla incelenmesi ya da 

duyum, yani tikel şeylerin var oluşunun algılanmasıyla olur, yani bu algı bilginin üç 

derecesi olan sezgi, uslamlama ya da tanıtlama ve duyum yoluyla olur. Bundan da 

üçüncü olarak şu sonuç çıkar: 

Sezgisel bilgi tüm idelerimizin bütün bağıntılarını kapsamaz, yani bütün 

idelerimizi ve bu ideler üzerine bildiğimiz her şeyi kapsayan bir sezgisel bilgi yoktur. 

Çünkü idelerimizin bütün bağıntılarını doğrudan karşılaştırma yoluyla 

inceleyemeyiz. Örneğin iki paralel arasına ve aynı taban üzerine çizilmiş biri dar biri 

geniş açılı iki üçgen idesini sezgisel bilgi yoluyla bunların aynı olmadığını 

algılayabilirim ama bunların eşit olup olmadıklarını aynı yolla algılayamam. Çünkü 

üçgenlerin eşit olup olmadığı onların doğrudan karşılaştırılmasıyla algılanamaz, 

şekillerin değişik oluşu karşılaştırmayı imkânsız kılar. Bu yüzden onların kendilerine 

göre ölçüleceği aracı niceliklere ihtiyaç vardır ki, bu da tanıtlamalı ya da uslamlamalı 

bilgidir.  

Dördüncüsü, gözlemlerimizden tanıtlamalı bilginin de idelerin bütün alanları 

kapsamadığını görürüz. Çünkü incelediğimiz iki ide arasında, çıkarımın her 

bölümünde bunları birbirine sezgisel bilgiyle bağlayabilecek aracı ideleri her zaman 

bulamayız. 

Beşincisi, duyusal bilgi, şeylerin duyularımız karşısındaki edimsel var 

oluşundan öteye geçemez. Bu yüzden de bu bilgi, diğer ikisinden daha dardır. 

Altıncısı, tüm bunlardan anlaşılıyor ki bilgimizin kapsamı sadece şeylerin 

gerçekliğine göre değil idelerimizin kapsamına göre de daha dardır, yani bilgimizin 

kapsamı idelerimizden daha dardır. 

                                                 
116 J. Marias, History of Philosophy, 1966, s. 255. 
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İdelerimizle ilgili uyuşma ya da uyuşmamayı dört türe indirgemiştik: 

özdeşlik, bağıntı, birlikte var oluş ve gerçek var oluş. Peki, bunlardan her birinde 

bilgimiz nereye kadar uzanır?  

Birincisi, özdeşlik ve başkalık bakımından sezgisel bilgimizin kapsamı 

idelerimizin kapsamı kadardır. Zihin kendisindeki idenin ne olduğunu ve başka 

idenin bu ideyle aynı olmadığını sezgisel bilgiyle anlayabilir. 

İkincisi, birlikte var olma yönünden bilgimiz çok dardır. Çünkü nesnelerin 

türleri üzerine idelerimiz bir tek öznede birleşmiş ve birlikte var olan basit ideler 

topluluğudur. Bu yüzden herhangi bir nesneyle ilgili bir şey bilmek istediğimizde bu 

nesnelerin başka ne gibi niteliklerinin olduğunu araştırırız. Bu da karmaşık ideleri 

oluşturan basit ideler dışında başka hangi idelerin birlikte var olduklarını bilmektir. 

Bu, bilgimizin çok önemli bir bölümü olmasına rağmen çok sınırlıdır, hemen hemen 

hiçtir. Çünkü basit idelerin büyük bölümü arasındaki bağlantıyı bilemeyiz.  

Karmaşık ideleri yaptığımız ve nesnelerle ilgili bilgileri en çok kendilerinde 

kullandığımız ideler ikincil niteliklerin ideleridir. Bunların hepsi birincil 

niteliklerden; bunlardan değilse bizim bilmediğimiz bir şeylerden doğduğuna göre 

bunların hangilerinin birbiriyle bağlantılı ya da ayrışık olduğunu bilemeyiz. Örneğin 

altın karmaşık idesini yapan niteliklerin hangi kaynaktan çıktığını ve bunların 

parçalarının hangi boyut, kılık ve örgülerine bağlı olup hangilerinin ürünü olduklarını 

bilemeyiz. Bunun gibi altının duyulmaz parçalarının ürünü olan ya da onlarla 

bağdaşmayan başka hangi niteliklerinin olduğunu da bilemeyiz. Çünkü ikincil 

niteliklerle birincil nitelikler arasındaki bütün bağıntılar bilinemez. Örneğin bir 

cismin bölümlerinin ötekinin içine girmesiyle ayrılması ya da itki sonunda durağan 

bir şeyin devime geçmesi bütün bunlar ve benzerleri bize aralarında bir bağıntı 

varmış gibi görünür. Ancak zihin cisimlerin birincil nitelikleriyle onların bizde 

ürettiği duyumlar arasında bir bağlantı bulamaz. Bu yüzden ikincil nitelikleri 

doğrudan üreten görünmez parçaların boyut, kılık ve devimini yani birincil nitelikleri 

bulabilsek bile bunlarla ikinci nitelikler arasında nedensellik ya da birlikte var oluş 

kuralı kurulamaz. Biz ancak her öznenin her türden birincil nitelikten, her durumda 

sadece birini taşıyabileceğini biliriz. Örneğin her tikel yer kaplam, devim ya da kılık 

aynı türden başka nitelikleri dışlar. Yani bir öznede her türden ne varsa aynı türden 
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başka nitelikleri dışlar. Örneğin aynı nesnenin iki tür kokusu, rengi ya da tadı olmaz. 

Cisimlere değişik yerlerden bakınca değişik renkler görünür. Bu o cismin iki renge 

sahip olduğunu göstermez. Örneğin, opalde iki tür renk bulunur. Fakat bu aynı anda, 

değişik yerlerden bakanlara farklı renkler görünmesidir. Ayrıca değişik 

yerlerdekilere ışık zerresini yansıtan nesnenin değişik bölümleridir. Bu yüzden, hem 

sarı hem mavi görünen nesnenin aynı parçası olmadığı için aynı öznede değildir. 

Çünkü bir cismin ya da parçasının aynı anda ışığı değişik biçimde yansıtması 

olanaksızdır.  

Üçüncüsü, bağıntıların bilgisinin nereye kadar uzandığını yani sınırlarını 

belirlemek zordur. Çünkü bilgimizin bu bölümünde yapılacak ilerleme, idelerin 

bağıntılarını gösterecek ara idelerin ne zaman sonuna vardığımızı bulmak zordur. 

Örneğin cebir bilmeyen birisi, bu tür içinde ne yapabileceğini bilmez ve zihnin 

bilginin öteki bölümlerine ne gibi yardımlar ve gelişmeler sağlayacağını saptamak 

kolay değildir.  

Tanıtlama ve bilgiye elverişli ideler sadece nicelik ideleri değildir. Gözlemin 

öteki ve daha yararlı bölümleri de kesin bilgiyi verebilir. Yani sadece deney değil 

gözlem de bizi kesin bilgiye ulaştırır. Ancak gözlem, tarafsız olmalı, duygu işin içine 

girmemelidir. 

Dördüncüsü, bilgimizin son türü olan şeylerin gerçek edimsel var oluşlarının 

bilgisine gelince, kendi var oluşumuz üzerine tanıtlamalı, başka her hangi bir şey 

üzerine ise duyusal bilgimiz vardır ki, bu da duyularımıza sunulmuş şeylerle 

sınırlıdır.  

Başka şeyler üzerine bilgimizi duyumla elde ederiz. Örneğin bir insan bir 

başka varlığın var oluşunu ancak o varlık kendini etkileyerek algılattığı zaman 

bilebilir. Çünkü bir şeyin idesinin zihnimizde bulunuşu o şeyin var oluşunu ya da bir 

insanın resmi o insanın dünyadaki var oluşunu kanıtlar. Yine, bir şey yazarken 

kâğıdın beyazlığı gözlerimi etkiler. Bu yüzden kendisinde böyle özellik bulunan 

şeyler için beyaz idesini üretilmiştir. Bu yolla bu niteliğin benim dışında bir var 

oluşu olduğunu ve gerçekten var olduğunu bilirim. Bana bu kesinliği veren de 

gözlerimin tanıklığıdır. Duyularımızın bize sağladığı böylesi bilgiler tanıtlama kadar 

kesin değildir ancak yine de bilgidir ve dışımızda var olan şeylerin var olduğunu 
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kanıtlar. Çünkü bu şeyler üzerindeki değişik uygulamalar bizde haz ve acı idesini 

üretirler. Dolayısıyla kesin olan şudur ki, yetilerimizin bizi aldatmadığına ne kadar 

güvenirsek o kadar dışımızdaki şeylerin var oluşuna güvenebiliriz. Çünkü hiçbir şey 

yetilerimizden başka bir yolla yapılamaz. Ayrıca bu güveni pekiştirmek için, yani 

dışımızda şeylerin var olduğuna dair başka sebepler de vardır: 

Birincisi; algılarımızı, duyularımızı etkileyen dışımızdaki şeylerden elde 

ederiz, yani dışımızdaki şeylerin idelerini sadece duyularımızdan elde ederiz. Çünkü 

herhangi bir duyu organı olmayanlar bu duyum üzerine olan ideleri zihinlerinde 

bulunduramazlar. Örneğin kör olan biri, renk idesinin zihninde üretilmesini 

sağlayamaz. Bunları bu duyu organı kendileri de üretemez. Eğer öyle olsaydı, 

karanlıktaki adamın gözleri renkleri görür, kışın burnu gül kokusu alırdı ve tadına 

bakmadığı bir şeyin tadının ne olduğunu bilirdi. O halde algılarımızı organlarımız 

kendi üretmediğine göre, bizim dışımızda duyularımızı etkileyen şeyler var demektir. 

İkincisi, edimsel duyumdan gelen ideyle belleğimde bulunan ide aynı 

değildir. Örneğin gözlerimi kapattığım zaman güneşi ya da ışığı zihnime 

getirebilirim. Fakat gözlerimi güneşe ya da ışığa açtığımda, o ışığın bende ürettiği 

ideden kaçınamam. Bu da gösteriyor ki, belleğime yerleşmiş ideyle kendine bana 

zorla sunan ve benim kaçınamadığım ide aynı değildir, yani güneşi zihindeki ideyle 

gözlemlemekle edimsel olarak güneşe bakmak aynı şey değildir. O halde bunlar 

belleğin etkisi, zihnin ürünü ya da kendi içimizdeki düşlemler olmayıp, edimsel 

olarak görmenin dışarıda bir nedeninin olduğu açıktır. 

Üçüncüsü, edimsel duyumdan gelen haz ve acı, dış nesneler olmadan olan 

ideler geri geldiğinde onlarla birlikte gelmez. Örneğin baş ağrısı, bir yerimizin 

kesilmesi bunlar duyumsandıklarında çok acılıdırlar. Fakat bunlar hatırlandığında, 

yani dış nesnele olmadan geri geldiğinde hiç acı duyulmaz. Eğer dışımızda bulunan 

ve bu algıları yaratan nesneler olmasaydı o zaman acı, tatlı gibi şeylerin bizi 

etkilememesi ya da onlar geri geldiğinde bizi aynı biçimde etkilemesi gerekirdi.  

Dördüncüsü, duyularımız dış nesnelerin var oluşuyla ilgili birbirlerine 

tanıklık eder. Örneğin, ateşin orda olup olmadığından şüpheye düşen biri elini 

kullanarak orda olup olmadığına görür. Elini uzattığında eli yanan birisi, artık ateşin 

orda olduğundan hiç şüphe etmez. Çünkü eğer orda olan düşlemsel bir şey ya da 
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sadece bir ide olsaydı, acı duymaması gerekirdi. Yine yanık iyileşip artık acı ortadan 

kalktığı zaman, o acının hatırlanması, bizi aynı biçimde etkilemez. 

Bütün bunlar gösteriyor ki dışımızda var olan bir şeyler var ve bunlar bize 

duyularımız aracılığıyla kendini kabul ettiriyor. Buna rağmen yine de bunun sadece 

bir düş olduğunu söyleyecek birisi çıkarsa ve her şeyin var oluşu ve her şey üzerine 

bilgimizi sorguya çekerse, o zaman bu soru soruyu sorarken kendisi de uykuda 

olduğu için uyanık birisinin bu soruyu cevaplamasının bir önemi yoktur. Eğer yine 

de isterse şu yanıtın verildiğinin düşünü görebilir: “doğadaki şeylerin bizdeki 

bilgisinin kesinliği, duyularımızın tanıklık ettiği durumlarda yalnızca bizim 

yapımızın elverişli olduğu ölçüde değil durumumuzun gerektirdiği ölçüdedir.” Bu 

kişi, bir fırının sıcaklığının uykuda olan birinin boş tasarımından başka bir şey olup 

olmadığını sınamak isterse, fırına elini soksun o zaman aslında uyanık olduğunu ve 

bunun boş bir tasarım olmadığını görecektir, fakat bu bilgi duyularımızı etkileyen 

tikel nesneler üzerinde kullanıldıklarındaki tanıklıklarıyla sınırlıdır. Bir başka deyişle 

edimsel olan duyumla sınırlıdır. Çünkü eğer bir dakika önce bir adam görmüşsem ve 

şimdi yalnızsam, aynı kimsenin şu anda da var olduğuna güvenemem. Çünkü o 

adamın bir dakika önceki var oluşuyla şimdiki var oluşu arasında zorunlu bir bağ 

yoktur. O, var oluşunu duyularımın tanıklığıyla gördüğüm andan itibaren çeşitli 

yollardan yok olmuş olabilir. Daha bir dakika önce gördüğüm birinin var oluşuna 

güvenemiyorsam, dünden beri görmediğim birine daha az, bir ay ya da bir senedir 

görmediğim birinin var oluşuna daha da az güvenirim. Bu da gösteriyor ki, şuan 

benim için milyonlarca kişinin var oluşu olası görünüyor. O halde bunda bilginin 

kesinliği yoktur. Fakat işlerimi, dünyada tanıklık ettiğim ve ilişki kurduğum 

insanların var olduğuna inanarak yapmak zorundayım, ama bu da bilgi değil, 

olasılıktır. Dolayısıyla başka herhangi bir şey üzerine kesin bilgimiz olanaksızdır. 

“Bu olanaksızlıktan dolayı da Locke kesinliği deneyde değil, sezgi 
ve aklın etkinliğinde temellendirir. Bu nedenle bilginin alanı, sezgi 
ve akıl ile bilinenlerle sınırlıdır. Deneyle bilinenler ise bilginin 
alanının dışında olasılığı oluştururlar. Bu durumda kesinliğin sınırı, 
kendi varlığımız, tanrının varlığı, matematik ve ahlak alanlarını 
içerir. Bunun sonucunda da Locke’un bilgiyi, ideali için, sarsılmaz 
kesinlikle tanımlaması bilginin alanını daraltır ve sınırlar.”117 

                                                 
117 Naciye Atış A.g.m., s. 83. 
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Bilgimiz öylesine dardır ki, bilgisizliğimizin nedenleri araştırmak 

zihinlerimize az da olsa ışık tutabilir. Bilgisizliğimiz idelerimizin eksik olması, 

idelerimiz arasındaki görülebilir bağların eksik olması ve idelerimizi izleme ve 

incelemedeki eksiklikten kaynaklanır. 

İdelerimizin eksik olmasının nedenlerinden biri, ya hiç kavramlarımızın 

olmaması ya da özel olarak bulunmamasından kaynaklanır. Bizde idesi olmayan 

şeyleri bilemeyiz. Bu yüzden bunlar üzerine bilgimiz olması mümkün değildir. 

Örneğin doğuştan kör olan birisinin renk idesi üzerine bilgisi olması imkânsızdır.  

İkincisi ise bizim edineceğimiz türden idelerin eksikliğidir. Bu da bilinebilir 

şeyler üzerine bilgisiz kalmamıza neden olur. Bizde hacim, kılık ve devim ideleri 

yani birincil nitelikler vardır. Biz bu birincil nitelik idelerini bilsek bile, evrendeki 

nesnelerin büyük bölümünün hacim, kılık ve devimlerini bilemeyiz. Bu yüzden 

günlük olarak etkilendiğimiz güç, etkileme yolları ve etkinlik üzerine bilgimiz 

yoktur. Bunlar bazı şeylerde çok uzakta bazılarında ise çok küçük oldukları için 

gizlidirler. Bu yüzden uzakta olanlar bilgimiz dışı kalırken, küçük olanlarda küçük 

olmaları yüzünden bizim için erişilmezdir. 

“Bu parçaları duyumlayamamamız, onların oluşturdukları varlığı 
tanıma konusunda bizi büyük bir çaresizliğe düşürmektedir. Çünkü 
duyumlayamadığımız bu parçalar, maddi varlıkların özünü 
oluşturmanın yanında onların tabii faaliyetlerinde önemli paya da 
sahiptirler.”118 

İdelerimiz arasındaki görülebilir bağların eksik olması durumunda, tümel ve 

kesin bilgiye varmamız imkânsızdır, yani sahip olduğumuz ve olabileceğimiz 

bilginin sınırlarının, zihnin onu elde ederken kullandığı İdelerin sınırlarına eşit 

değildir. “Çünkü idealara sahip olmak, bilmek değildir.”119 Bilgi ideler arasındaki 

ilişkilerin algılanması olduğu için, biz birçok ideaya sahip olsak bile, eğer onların 

aralarında herhangi bir ilişki yoksa bu durumda bilgiden söz edemeyiz. Bu nedenle, 

“bilgimiz sahip olduğumuz idealardan daha azdır.”120  

Çevremizdeki nesnelerin hacim, kılık ve devimleri bizde renk, tat, ses, koku 

gibi birçok duyumlar üretir. Bu nesnelerin etkilerinin, bizde ürettiği idelerle bir 

                                                 
118 Locke, A.g.e., s. 342-343 / An Examination of Malebranche's, Works IX/242. 
119 İsmail Çetin, A.g.e., 1995 s. 75. 
120 Locke, E.C.H.U., s. 332. 
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bağlantısı olmadığı için bunlar üzerine deneyin ötesinde seçik bilgimiz yoktur. Diğer 

bir deyişle, ilk durumda olduğu gibi burada da deney ve gözleme kalırız. İkincil 

niteliklerle birincil nitelikler arasında hiçbir karşılıklılık ya da bağlantı 

bulamadığımız için zihnimizin bedenimiz üzerindeki işlemleri kavranamaz türdendir. 

Kimi idelerimiz bağıntı, durum ve bağlantıları öyle göze çarpan bir şekilde 

içerir ki, bunların birbirinden ayrılabileceğini düşünemeyiz. Bizim kesin ve tümel 

bilgimiz ancak bu şekilde olur. Örneğin bir üçgenin iç açılarının toplamının iki dik 

açıya eşit olmasını, üçgen idesi kendi içinde taşır. Bu bağlantının değişebilirliğini 

nasıl kavrayamazsak, bunun böyle olduğu gibi başka türlü olmasını da isteyecek bir 

güce bağlı olmasını da kavrayamayız. 

İdelerimizi izleme ve incelemedeki eksikliğe gelince, upuygun idelerimizde, 

bunlar arasındaki bulunabilir bağlantılar olduğu halde edindiğimiz ya da 

edinebileceğimiz ideleri izlemediğimiz ve bunların uyuşma ya da uyuşmama 

durumlarını bize gösterecek aracı ideler bulamadığımız için genellikle bilgisiz 

kalırız. “Burada bilgiyi sınırlandıran faktör, zihnin idealar arasındaki ilişkileri 

kavramada takip ettiği yanlış yöntemlerden kaynaklanmaktadır.”121 Örneğin 

matematik doğrular üzerine bilgisizliğimiz, yetimizin yetkin olmamasından ya da 

şeylerin belirsiz olmasından değil, bu ideleri inceleme ve uygun yollarla ölçüştürme 

çabamızın eksikliğinden gelir. İdeleri izlemekte, aralarındaki bağıntılarını, uyuşma 

ya da uyuşmamalarını bulamamamızın en büyük nedeni sözcükleri kötü 

kullanmamızdır. 

Eğer uyuşma ya da uyuşmamasını algıladığımız ideler soyutsa, bilgimiz 

tümel, yani genel demektir. Bütün genel bilgilerimizi zihnimizde aramalıyız. Bunu 

da bize kendi zihnimizdeki idelerimizin incelenmesi verir. Şeylerin özüne, yani soyut 

idelere kadar olan doğrular ilksiz ve sonsuzdurlar ve sadece bu özlerin iç gözlemiyle 

bulunurlar. Şeylerin var oluşu ise sadece deneyle bulunur.  

Locke'a göre insanın bilgi eksikliğini telafi edeceği ve hayatını düzenlemede 

başvurabileceği bilgiden sonraki rehber olasılıktır. Onun, bir bilgi derecesi olarak 

görmediği olasılık “idealar arasındaki geçici ve her an değişebilir ilişkilerin bir 

                                                 
121 A.g.e., s. 346. 
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görünüşünden ibarettir”122 ya da “yanlış olabilir türden kanıtlar üzerine uyuşma 

görüntüsüdür.”123 Bilgi ile olasılığın farkı işte burada yatmaktadır. Bilgi idealar 

arasındaki sürekli ve değişmeyen ilişkilerin kesin bir şekilde kavranması iken, 

olasılık idealar arasındaki her an değişebilecek ilişkilerin yalnızca bir görünüşü 

olmaktadır; bilgide zihnin ulaştığı bir kesinlik olduğu halde, olasılıkta ikna olma 

vardır. Bu nedenle, “gerçeğe benzerlik” olarak da isimlendirilebilecek olasılık 

karşısında zihnin tutumu inanç, kabul veya kanaat olabilir.124 Örneğin bir üçgenin iç 

açılarının toplamı iki dik açıya eşit olduğunun tanıtlanmasında, bir kişi, bir üçgenin 

açısıyla bunların iki dik açıya eşit olduğunu kanıtlamaya yarayan ara ideler 

arasındaki kesin ve değişmez bağlantıyı görür. Bu ara ideler arasındaki uyuşma ya da 

uyuşmamanın sezgisel bilgisi yoluyla, üç açıyla iki dik açının uyuşma ya da 

uyuşmaması açıklık kazanır ve böylece bunun kesin bilgisini elde eder. Fakat işin 

ehli birinden; mesela inanılan bir kimse olan bir matematikçiden bir üçgenin iç 

açıları toplamının iki dik açıya eşit olduğunu duyan birisi bunu benimserse, yani 

doğru kabul ederse, o zaman bu kişinin benimsemesinin dayanağı o şeyin olasılığıdır.  

Olasılık tıpkı yargı gibi bilginin eksikliğini tamamlar, bir şeyin doğru 

olduğunu bilmeden onun doğruluğunu varsaydırır, yani aslında bu, doğru olmaya 

benzemektir. Sözcükler de onun doğru olduğunu kabul ettiren kanıtların bulunduğu 

önermeleri belirtir. Zihnin bu tür önermeleri kabul etme biçimine inanma, onaylama 

ya da kanı denir. Bu, herhangi bir önermenin doğruluğunu kesin olarak bilmeden, 

onun doğru olduğunu kabul ettiren uslamlamalar ya da kanıtlar bulunması nedeniyle 

doğru kabul etmektir. Çünkü hayatımızı bilgiden çok olasılık değeri taşıyan yargılara 

göre düzenlediğimizi söyleyebiliriz. “Zira, çoğu zaman bilgiye ulaşmamız mümkün 

olmadığı gibi, çoğu zamanda bilgiye ulaşmayı beklemeye ne vaktimiz ne de sabrımız 

vardır.”125 

Olasılık ve kesinlik ya da inanç ve bilgi arasındaki fark, bilginin her 

bölümünde sezgi bulunmasıdır. Bilgide, inancın aksine, her dolaysız idenin, her 

adımın açık ve kesin bağlantısı vardır, yani bizi inandıran şey inandığımız şeyin 

                                                 
122 Locke, E.C.H.U., s. 403. 
123 Locke, A.g.e., s. 414. 
124 Locke, E.C.H.U., s. 405. 
125 A.g.e., s. 403. 
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dışındaki bir şeydir; incelenmekte olan ideler arasındaki uyuşma ya da uyuşmamayı 

açıkça göstermeyen bir şeydir. 

Olasılık, bilgimizin eksikliğini tamamladığına göre, o zaman bu, her zaman 

bilmeyip de doğru kabul ettiğimiz önermelerle ilgilidir. Öyleyse iki dayanağı vardır: 

bir şeyin kendi bilgimize, gözlemimize ve deneyimize uygun oluşu ve başkalarının 

deney ve gözleminin tanıklığıdır. Başkalarının tanıklığında ise; sayı, bütünlük, 

tanığın kavrayış derecesi, bir kitabın tanık gösterildiği durumda yazarın amacı, 

bölümlerin bağdaşması ve bağıntı durumları ve son olarak karşı tanıklık göz önünde 

bulundurulması gerekir.  

Zihin, eğer ussal olarak ilerlemek istiyorsa, o zaman onu benimseme ya da 

benimsememe durumundan önce olasılığın bütün dayanakları incelenmeli ve 

bunların olası bir önermeyi ne kadar desteklediğini ya da çürüttüğünü görmelidir. 

Başka bir deyişle, destekleyen ya da çürüten bütün uyuşmalar yargıya varmadan 

önce güzelce incelenmelidir. Örneğin buzun üzerinde yürüyen birini görürsem bu, 

olasılık değil, bilgidir. Fakat bir başkası gelip bana İngiltere’de kışın buzun üzerinde 

yürüyen birini gördüğünü söylerse, bu genel olarak gözlemlenen durumlara uygun 

olduğu için, olayın bağıntısında kuşkuya götürecek bir durum yoksa şeylerin 

doğasına uygun olarak bunu kabul ederim. Daha önce buz üzerinde yürüyen birini 

gördüğüm için, buradaki olasılık benim kendi deneyimlerimin tanıklığına dayanır. 

Fakat aynı şey tropikal iklimde yaşayan ve daha önce böyle bir şey duyup görmemiş 

birine söylenirse, buradaki bütün olasılık ise başkalarının tanıklığına dayanır. 

Tanıkların sayısı ne kadar çoksa, olay üzerindeki inanç o kadar artar ya da azalır. 

Ancak kendi deneyimlerin hep tersiyle karşılaşmış ve buna benzer bir şeyi hiç 

duymamış birine bu söylenirse, en lekesiz güvenilirlik bile inanç doğurmaz. Örneğin 

ne kadar katı olursa olsun buz üzerinde yürüyebilen bir fil duymamış, görmemiş 

birisine bunun olabileceğini söylesen ne kadar güvenilir olursan ol, karşındaki kişi 

buna asla inanmaz. Çünkü “Bizim kendi bilgi, gözlem ve tecrübelerimize uygun olan 

olasılık kesinliğe, sadece başkalarının şahadetine dayanan olasılıktan daha 

yakındır.”126  

                                                 
126 Locke, E.C.H.U., s. 409. 
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Olasılık ya tikel bir var oluşla, yani olayla ilgilidir ki, bunlar gözlemlenebilir 

ve insan tanıklığına elverişlidir ya da duyularımızla algılayamayacağımız, tanıklığa 

elverişli olmayan şeylerle, yani kurguyla ilgilidir. 

Tikel olaylarla ilgili en yüksek olasılık derecesi bir kimsenin tanıklığıdır. 

Eğer bu tanıklığa birçok kişi katılırsa, o zaman bu tikel olayın güvenilirliği artar. 

Tanıklığın yansızlığı güvenli inanç üretir. Örneğin, tarihteki olayları biz birebir 

görmedik, yaşamadık, ama bunu güvenilir tarihçiler anlattığında ve buna karşı çıkan 

yazar olmadığından buna inanırız. Ancak deney ve tanıklıkların çatışmasına göre 

olasılık dereceleri değişebilir. Aktarmalı tanıklıklar yani kopyanın kopyası olan 

tanıklıklar odaktan uzaklaştıkça, her ne kadar güvenilir tanıklarca onaylanırsa 

onaylansın, yargılamada kanıt olamaz. Kendi bildiğini bildiren kimse güvenli bir 

kanıttır. Fakat aynı derecede güvenli birisi ona dayanarak tanıklık ederse bu daha 

zayıf bir tanıklıktır. Başkasının söylediğini bir başkasından duyduğunu söyleyen 

birinin tanıklığı daha da zayıf bir tanıklıktır. Çünkü aktarmalı doğrularda araya giren 

her yeni şey kanıtın gücünü azaltır. Tüm bunlar olasılığın olayla ilgili olanlarıdır ve 

bunlar gözlem ve tanıklığa elverişlidir. 

Kurguyla, yani duyu alanı dışında kaldıkları için tanıklığa elverişli olmayan 

olasılık ise, insanların değişik onaylama derecelerindeki kanılarıyla ilgilidir. Tinler, 

melekler, cinler gibi bizim dışımızdaki sonlu özdek dışı varlıkların var oluşları 

böyledir. Ayrıca doğanın işleyiş biçimiyle ilgili bazı olaylar vardır ki bunlar 

duyularımızı etkilememize rağmen, nedenlerini bilemiyoruz ve bunların üretiliş 

biçimi ve yollarını da algılayamıyoruz. Böyle durumlarda tek yardımcımız 

benzeşimdir ve tüm olasılık dayanaklarını bundan çıkarabiliriz. Örneğin iki cismin 

birbirine sürttüğümüzde sıcaklık, çoğu zamanda ateş çıktığını gözlemleriz. Bu da 

bize sıcaklık ve ateşin yanan maddenin görünmez küçüklükteki parçalarının hızlı 

deviniminden oluştuğunu düşündürür. Tüm bunlar da olasılığın kurgusallığıyla 

ilgilidir.  

1.4.3. Bilginin Gerçekliği 

Zihin hiçbir şeyi dolaysız olarak bilemez. Herhangi bir şeyi ancak onun 

üzerine olan ideleri aracılığıyla bilir. Bu yüzden bilgimiz, idelerle şeylerin gerçekliği 

arasında bir uyuşma bulunduğu sürece doğrudur. Bu nedenle Locke bilgi ile 
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olasılığın sınırlarını çizmekte zorlandığı duyu bilgisinde, kesinlikten farklı olan bir 

bilgi değerinden söz eder: bilginin gerçekliği.127 Bilginin gerçekliği, sadece duyu 

bilgisinde bulunan bir ölçüttür. Böyle bir ölçütün göstergesi, basit ideler ve cisim 

ideleri dışındaki karmaşık idelerdir, yani, şeylere uygunluklarına güvenebileceğimiz 

iki tür idemiz vardır. İlk olarak bütün basit ideler böyledir. Bunları zihin kendisi 

yapamadığı için, bunlar doğal olarak zihni doğal yoldan etkileyen ve algıları üreten 

nesnelerin ürünleridir. Bunun sonucu olarak basit ideler, bizim imgelerimizin 

kurguları olmayıp, bizim dışımızda ve bizi etkileyen şeylerin doğal ve düzenli 

ürünleridir. Böylece basit idelerle şeylerin var oluşu arasında uygunluk tam olarak 

bulunur. Gerçek bilgi için, bu uyum yeterlidir. 

İkinci olarak, cisimlerinkiler dışındaki bütün karmaşık ideler de böyledir, 

yani, cisimlerinkiler dışındaki bütün karmaşık ideler zihnin yaptığı; bir şeyin kopyası 

olmak amacıyla yapılmayan ilk örnekler oldukları için zorunlu olarak gerçek bilgi 

olmamaları için bir sebep yoktur. Çünkü kendisinden başka bir şeyi temsil etmeyen 

bir şey, yanlış temsile olanak vermediği ve herhangi bir şeye benzemediği için bizi o 

şey üzerinde yanıltması mümkün değildir. Örneğin matematiksel bilgi kendi 

idelerimizin bilgisidir. Dolayısıyla matematiksel bilginin gerçekliği buradan gelir. 

Bir matematikçi, bir dikdörtgenin doğruluk ya da özelliğini zihindeki ideler biçimi 

içinde ele alır. Çünkü bunları yaşamında matematiksel olarak yani doğru biçimde 

bulamaz. 

Bu açıdan baktığımızda ahlaksal bilginin de matematikteki kadar kesinliğe 

elverişli olduğunu görürüz. Çünkü kesinlik idelerin, ideler ya da aracılılar yoluyla 

algılanması olduğundan, ahlaksal ideler tıpkı matematiksel ideler gibi ilk örneklerdir. 

Bu yüzden de tam ve upuygundurlar; bunlardaki uyuşma ya da uyuşmama 

matematiksel şekiller gibi gerçek bilgidir. 

Gerçek bilgi için var oluş gerekli değildir. Matematik üzerine söylenen bütün 

söylemler bu şekillerin var oluşuyla ilgili değildir. Fakat bir matematikçinin idelere 

bağlı olarak yaptığı tanıtlamalar dünyada bir kare ya da üçgen olsa da olmasa da 

aynıdır. Aynı bunun gibi ahlaksal söylemlerde dünyadaki edimsel var oluşundan ayrı 

olarak düşünülmüştür, ama bu onun doğru olmadığı anlamına gelmez. Ahlaksal 

                                                 
127 Gibson, A.g.e., 1968, p. 129. 
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ideleri biz yaparız ve biz adlandırırız, ancak böyle yapmamız onların doğruluk ya da 

kesinliğini etkilemez. Denilebilir ki “birinin haksızlık dediğine diğeri adalet 

diyebiliyor; bu durumda nasıl doğruluk ya da kesinlik aranabilir?” Bu durumda kişi 

eğer eyleme kendindeki ideyi eklemişse yanılır. Eğer bu ideyi addan ayırırsak, 

durumla ide uyuşmuş olur. Adaletin genel, değişmez bir tanımı vardır. Bu tanım 

doğrultusunda bir olaya haklı ya da haksız deriz. Eğer bir haksızlığı birisi adil bir 

davranış olarak kabul ederse, yanılmış olur ve olayı kendi lehine çevirme amaçlı 

kendince haklılık bulmaya çalışmış olur ki, bu durumda yanılır. Başka birisi onun 

haklı dediğine bakmadan tarafsızca olaya bakarsa aslında onun haksızlık olduğunu 

görür, yani kullandığımız sesler ne olursa olsun, bilgimiz yine gerçek doğrunun ne 

olduğunu bulur. 

Cisim ideleri ise bizim dışımızdaki karmaşık idelere bağlı olduğundan yani, 

doğanın işlemlerinden alındıkları kabul edilen basit ideler topluluğundan 

oluştuklarından bunlar üzerine bilgimiz gerçek değildir, yani bunların ilk örnekleri 

bizim dışımızda olduğundan bunlar çoğu kez şeylerin kendilerinde değişik 

görünürler; gerçekten değişik olmaları da buradan gelir. Buradan da anlaşıldığı üzere 

eğer idelerimiz ilk örneklerine uygunsa, onlarla ilgili bilgimiz gerçektir.  

Basit idelerimizin bir bölümünün aynı özneye sıkıca bağlı olup ötekilerin 

dışarıda kalmasının nedeni, cisimlerin gerçek yapısını bilmediğimiz için, bunların 

doğada var olup olmadıklarını deney ve gözlemle öğrendiklerimiz dışında kesinlikle 

bildiklerimizin çok az oluşudur. Dolayısıyla cisimlerle ilgili bilgimizin gerçekliği, 

bunlar üzerine olan bütün karmaşık idelerimizin, doğada birlikte bulundukları 

gözlemlenmiş olan basit idelerden oluşmalıdır. 

Peki Locke’a göre doğruluk nedir? 

Doğruluk, “imlerin, imledikleri şeylerin birbirleriyle uyuşma ya da 

uyuşmamalarına uygun olarak, birleştirilmesi ya da ayrılmasıdır.”128 İmleri 

birleştirme ya da ayırma önerme denilen şeydir, yani bu durumda doğruluk yalnızca 

önermelere ilişkindir.  

İmlerin zihinsel ya da sözsel olmak üzere iki türü vardır. Doğruluğu 

kavrayabilmek için düşüncenin doğrusu ile sözcüklerin doğrusunu birbirinden ayırt 
                                                 
128 Locke, A.g.e., s. 364. 
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etmek gerekir. Ancak bunlardan ayrı ayrı söz etmek zordur. Çünkü zihinsel 

önermelerden söz ederken kaçınılmaz olarak sözcükleri kullanırız. Bu durumda 

zihinsel önermelerden verilen örnekler zihinsel olmaktan çıkıp artık sözsel olurlar. 

Çünkü bir zihinsel önerme, idelerin adlardan sıyrılması olduğu için, sözcüklere 

bağlandıklarında arı zihinsel önerme doğasını yitirirler. 

Zihinsel ve sözsel önermeleri ayrı ayrı incelemeyi zorlaştıran bir başka şey, 

insanların kendi içlerinde düşünürken ve uslamlama yaparken düşüncelerinin konusu 

karmaşık ideler olduğu durumlarda ideler yerine sözcükleri kullanmalarıdır. Örneğin, 

ak, kara, tatlı, acı, üçgen, dörtgen gibi şeyler üzerine önermeler kurarken onların 

adlarını düşünmeden zihnimizde idelerini kurarız. Adam, dayanma, zaçyağı gibi 

daha karmaşık ideler üzerine önermeler yaptığımız zaman idelerin yerine adları 

kullanırız. Çünkü büyük bölümüyle çok eksik, bulanık ve belirsiz oldukları için 

genellikle idelerin yerine adları kullanırız. Adlar arı idelere göre daha açık, seçik, 

kesin ve düşüncede daha çabuk ortaya çıkarlar. Böylece kendi içimizde bile sessiz 

sakin düşündüğümüzde bile ideler yerine sözcükleri kullanırız. 

Zihinsel önermeler, idelerin uyuşma ya da uyuşmamalarını değerlendiren 

zihnin, bu ideleri sözcük kullanmadan birleştirip ayırmasıdır. 

Sözsel önermeler ise, önermelerin olumlayıcı ya da olumsuzlayıcı tümceler 

içinde birleştirilmesi ya da ayrılmasıdır. Bu olumlama ya da olumsuzlamada sanki 

imler birleştirilmiş ya da birbirinden ayrılmıştır. Önerme, imlerin birleştirilmesi ya 

da ayrılması; doğruluk da bu imlerin yerini tuttukları şeyler arasındaki uyuşma ya da 

uyuşmamaya göre birleştirilip ayrılmasıdır. 

Doğruluk da kendi arasında ikiye ayrılır. İdeler zihinde, kendilerinin ya da 

yerini tuttukları şeylerin uyuşma ya da uyuşmamasına göre birleşip ayrılmalarına 

zihinsel doğruluk; sözcüklerin yerini tuttukları idelerin uyuşma ya da uyuşmamasına 

göre birbirini olumsuzlama ya da olumsuzlamasına ise sözsel doğruluk denir. Sözsel 

doğruluk ya arı sözseldir ve önemsizdir ya da gerçek ve öğreticidir. Bilginin gerçek 

nesnesi, gerçek ve öğretici olandır. 

Terimlerin yerini tuttukları idelerin uyuşma ya da uyuşmamasına göre 

birleştirilmesi durumu sözsel doğruluktur. Bu idelerin, uygunluğuna birleştirilmesi 
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ve bu idelerin doğada var oluşunu bulabileceğimiz durumu ise sözcüklerin gerçek 

doğruluklarıdır. 

“Doğruluk ideler arasındaki uyuşma ya da uyuşmamanın, olduğu durumuyla 

sözcüklerle gösterilmesidir ve doğruluk, ancak böyle seslerle imlenen idelerin kendi 

ilk örneklerine uygun oldukları zaman gerçektir.”129 

Yanlışlık ise, bu uyuşma ya da uyuşmamanın olduğundan başka türlü 

gösterilmesidir, yani, adların idelerin uyuşmasına aykırı birleşmesidir. Dolayısıyla 

doğruluğun bilgisi, sözcüklerin hangi idelerin yerini tuttuğunun bilinmesi ve bu 

idelerin uyuşma ya da uyuşmamalarının bu sözcüklerin imlediğine uygun olarak 

algılanmasıdır. Sözcükler, bilginin ve doğruluğun başlıca taşıyıcılarıdır. Doğruluğun 

iletilmesinde ya da alınmasında ve onlar üzerine uslamlamalar yapılmasında biz 

sözcük ve önermeleri kullandığımız için bu önermelerin kesinliğinin ne olduğuna 

bakmak gerekir. 

Düşüncemizi en çok genişleten, kaplayan ve imgelemimizi en çok işleten 

genel önermelerdir. Bu yüzden genel önermeler zihnin en çok aradığı doğrulardır. 

Bunlar kapsamlı oldukları için aynı anda birçok tikele uygun düştükleri için görüş 

alanımızı genişletirler. Böylece bunlar, bilgiye giden en kısa yoldur.  

Bütün bildiğimiz, ancak tikel ve genel doğruların bilgisidir. Bu yüzden en çok 

araştırılan genel doğruların bilgisi sözcüklerle kavranıp anlatılmadıkça hiçbir zaman 

iyi anlaşılamaz. 

Kesinlik doğrunun kesinliği ve bilginin kesinliği olmak üzere ikiye ayrılır: 

“Doğruluğun kesinliği, önermelerde, sözcüklerin, yerlerini tuttukları idelerin uyuşma 

ya da uyuşmamasını, olduğu gibi sağın olarak anlatacak biçimde bir araya 

konuldukları durumdur.” 130 Bilginin kesinliği ise, ideler arasındaki uyuşma ya da 

uyuşmamanın bir önermede anlatıldığı biçimde algılanmasıdır. 

Bir önermede ortaya konan öz, yani genel önerme terimlerinin yerini tutan 

türlerin sınırları ve genişliği bilinmezse, o önermenin doğruluğuna da güvenilemez. 

Ancak basit ide ve kiplerde durum böyle değildir. Çünkü bunlarda gerçek özle adsal 

öz aynıdır ve genel önerme terimlerinin yerini tutan soyut ide kabul edilmiş tek 
                                                 
129 A.g.e., s. 364. 
130 A.g.e., s. 366. 
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özdür. Bu yüzden türün genişliği ve her terimin hangi şeyleri kapsadığı konusunda 

kuşku yoktur, fakat adsal özle gerçek özünü ayrı olduğu cisimlerde genel sözcüğün 

hangi şeyleri kapsadığı belirsizdir. Bu gerçek özü bilmediğimiz için de bu türün ne 

olup ne olmadığını bu yüzden de bunlar üzerine kesinlikle ne söylenip ne 

söylenemeyeceğini bilemeyiz. Dolayısıyla, cisim adları bilmediğimiz gerçek özün 

oluşturduğu türlerin yerini tuttuğu zaman bunlar anlığa kesinliği iletemezler. Böyle 

terimlerden yapılan genel önermelerin doğruluğuna güvenemeyiz. Örneğin, altının ne 

olup ne olmadığını bilmeden şu ya da bu niteliğin altında bulunduğuna güvenemeyiz. 

Dahası cisim adları, idelerin yerini tuttuğu zaman açık ve belirli imler taşımalarına 

rağmen, yine de doğruluğuna güvenebileceğimiz tümel önermeler yapmamıza 

sağlamazlar, yani cisimlerle ilgili tümel önermelerin çok azının doğruluğunu 

bilebiliriz. Bu cisimlerin neyi imlediğini bilmediğimizden değil, bunların imledikleri 

karmaşık idelerin az sayıda başka idelerle bağlantı ya da bağdaşmazlık 

taşımalarından kaynaklanır. 

Karmaşık ideler, cisimlerin birlikte var olduğu niteliklerin topluluklarıdır, 

fakat bunların doğal kaynağını bilmeden hangi niteliklerin böyle bileşimlerle var 

olduğunu bilemeyiz. Örneğin “altın buharlaşmaz” önermesi ne kadar genel olarak 

kabul edilmiş bir önerme olursa olsun, bunun doğruluğuna güvenemeyiz. Çünkü 

bunun hangi niteliklerin bileşimi olduğunu bu şekliyle bilemeyiz. Fakat ‘altın’ 

sözcüğü, sarı renkli, işlenebilir, eriyebilir ve bilinen cisimlerin hepsinden ağır bir 

cismin karmaşık idesi olan bir adsal özle belirlenen bir türün yerini tutuyorsa, o 

zaman neyin altın olup neyin olmadığını bilebiliriz. Bu tür birlikte var oluş bilinirse, 

önermeler kesin olarak bilinebilir, fakat bu daha ileriye götürülemez. Diğer bir 

deyişle, bir cismin rengine bakarak onun kokusunu, tadını, sesini ya da öteki 

cisimleri nasıl etkilediğini veya onlardan nasıl etkilendiğini bilemeyiz. 

Düşüncelerimizi cismin yüzeyiyle sınırlayamayız. Cisimlerdeki nitelikleri 

tam olarak anlayabilmek için çok daha ileriye gitmek gerekir. Böyle durumda, 

yargıda ileriye gitmek söz konusudur ki bu bilgi değildir. Cisimlerle ilgili genel 

önermelerde çok azında kesinlik söz konusudur. Cisimlerin nitelik ve özellikleri 

üzerindeki bilgimiz duyularımızın bize sunduğu kadardır. Belki araştırıcı ve 

gözlemci kişiler yargı gücüyle daha ileri gidebilirler. Dikkatli gözlemin verdiği 
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olasılıkları iyi birleştirirler ve deneyin vermediği şeyleri doğru kestirebilirler ki bu da 

kestirimdir, kanıdır ve “bilginin getirdiği kesinlikten yoksundur.”131 

Nesnelerin bilgisi için, bir cismin birincil niteliklerinin başka bir cismin 

birincil nitelikleri üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu bilmek gerekir. Ayrıca bir 

cismin hangi birincil niteliğinin hangi duyumları ya da ideleri ürettiğini de bilmek 

gerekir.  

Cisimlerin kendi adlarının imlediği karmaşık ideler onların gerçek yapılarını 

kapsamaz. Bu yüzden bunların bize sağladığı tümel kesinlik çok azdır. Örneğin 

bütün insanların belirli aralıklarla uyuduğunu; insanların taş ya da tahtayla 

beslenemeyeceğini kesinlikle bilemeyiz. Çünkü uyumayan ya da taş ya da tahta 

yiyen hayvan olabilir, yani bu gibi niteliklerin gerçek yapılarının ideleri bizde 

bulunmadıkça bunlar üzerine tümel önermelerde kesinlik aranmaz. 

Önermelerde kesinlik, önermedeki terimlerin orada anlatıldığı biçimde 

uyuşup uyuşmadığını bulabileceğimiz ideleri imledikleri durumlarda aranır ve bu 

terimlerin imledikleri idelerin bildirdikleri biçimde uyuşup uyuşmadıklarını 

algıladığımız zaman onların doğru ya da yanlış olduğunu kesin anlayabiliriz. 

Buradan da anlaşılıyor ki, genel kesinlik ideler üzerinedir. “Onu başka yerde, yani 

dışımızdaki deney ve gözlemlerde aradığımız zaman bilgimiz tikellerin ötesine 

geçemez.”132 Bize genel bilgi sağlayacak tek şey kendi soyut idelerimizdir. 

Bazı önermeler daha vardır ki, bunlar bize bilgi sağlamaz. Bilgimizi 

artırmayan bu önermelere içi boş önermeler denir. Bunlar çeşitli biçimlerde 

oluşturulur: 

Birincisi, yinelemelerle oluşturulan özdeş önermelerdir. “Yasa yasadır”, 

“kalem kalemdir”, “özgürlük özgürlüktür” gibi önermeler bize hiçbir şey vermez. 

Kendisinin ya da başkasının bilgisini artırmak isteyen kimse aracı ideler bulur ve 

sonra bunları öyle bir düzen içine sokar ki anlık bu ideler arasındaki uyuşma ya da 

uyuşmamayı görebilir. İşte bu tür önermeler öğreticidir. 

İkincisi, bir karmaşık idenin bir bölümüne yüklem olarak bütünün 

yüklenmesidir. Örneğin, “kurşun bir madendir”, çiçek bir bitkidir” önermelerinde 
                                                 
131 A.g.e., s. 371. 
132 A.g.e., s. 372. 
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olduğu gibi. Bu, kurşunu ve çiçeği oluşturan basit ideleri sayıp dökmeden tümüyle 

anlatma biçimidir. 

Üçüncü olarak ise, tanımlanmış bir terimin tanımının bir bölümü alınarak bir 

önerme oluşturulmasıdır. “Altın eriyebilir bir maddedir” önermesinde olduğu gibi. 

Çünkü eriyebilirlik altın idesini oluşturan basit idelerden sadece biridir. Bu tür 

önermelerle sadece sözcüklerin imlemi öğrenilir. Bunlar boş sesler çıkarmaktan 

başka bir şey değildir. Dolayısıyla da bir şeyi öğrenmede, bilgimizi geliştirmede 

hiçbir işe yaramazlar. 

1.4.4. Bilgimizin Gelişmesi 

Bilgi idelerin uyuşma ya da uyuşmamalarının algılanmasıdır. Bu uyuşma ya 

da uyuşmama başka bir bilgi aracılığı olmadan, yani doğrudan algılanıyorsa, bilgimiz 

apaçıktır. 

Dolayısıyla bilimin ilkeleri olarak görülen özsözler, yani ifadeler de apaçıktır. 

Ancak apaçıklık sadece bu tür önermelere özgü değildir. Özsöz olarak görülmeyen; 

apaçıklıktan pay alan başka doğrular da vardır. Özdeşlik ve başkalık, birlikte var 

olma, gerçek var oluş gibi idelerin uyuşma ya da uyuşmama durumlarına 

baktığımızda bunu görebiliriz: 

İlk olarak, özdeşlik ve başkalık bakımından bütün önermeler apaçıktır. Çünkü 

özdeşliğin uyuşma ya da uyuşmamasının doğrudan algısı zihinde seçik idelerin 

bulunmasına dayanır. Bu da bize seçik idelerin sayısı kadar apaçıklık sağlar. Bilginin 

temelinde seçik ideler vardır. Zihnin kendiliğinden idelerini tanıyıp onu 

başkalarından ayırt etmesi zihnin ilk edimidir. Eğer bu olmazsa zihnin bilgisi olmaz. 

Herkes kendi zihnindeki ideleri tanır; onları diğer idelerden ayırt eder, bir idenin 

kendi anlığında bulunup bulunmadığını ve onun ne olduğunu bilir. Bu her zaman 

böyle olduğu için de, zihninde bir ide olduğu zaman onun orada olduğundan şüphe 

etmez. İki seçik ide zihindeyse oradadırlar ve bunlar bir ve aynı ide değildirler. O 

halde apaçıklık, “bir şey neyse odur; bir şeyin hem olması hem de olmaması 

olanaksızdır” biçimindeki iki önermeye özgü değildir ve bunların özel bir 

üstünlükleri yoktur. “Bir daire bir dairedir” önermesi “bir şey neyse odur” 

özsözünden; “mavi yeşil değildir” önermesi “bir şeyin hem olması hem de olmaması 

olanaksızdır” özsözünden daha çok kuşku taşımaz. 
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İkinci olarak, az olsa da birlikte var oluşla ilgili apaçık önermelerimiz de 

vardır. Birlikte var oluş, iki de arasındaki, biri bir öznede bulunduğu zaman diğerinin 

de zorunlu olarak bulunması şeklindeki bir bağıntıdan oluştuğundan bunlar üzerine 

zihnin doğruda algısı vardır ancak bunlar az sayıdadır. Öyle ki birinin bulunup 

diğerinin bulunamayacağı durumlarda olabilir ki, bu durumda da apaçıklık söz 

konusudur.  

Üçüncü olarak kiplerin bağıntılarına gelince, bu konuda matematikçiler 

“eşitlerden eşitler çıkınca kalanlar da eşit olur” şeklinde tartışmasız bir takım 

doğrular kabul ederler. Ancak bu incelendiğinde, bir elin beş parmağından ikisini ve 

diğer elin beş parmağından ikisini çıkarınca kalan parmakların sayısı eşit olur 

şeklinde bir apaçıklıktan daha apaçık değildir. 

Dördüncü olarak, gerçek var oluşla ilgili hiçbir apaçıklık yoktur. Çünkü 

gerçek var oluş, kendimizin ve bir tek varlığınkiler dışında idelerimizle hiçbir 

bağıntısı yoktur. Dahası gerçek var oluşla ilgili apaçıklık olmadığı gibi bunlar 

üzerine tanıtlamalı bilgimizde çok yoktur. Bu yüzden bunlarla ilgili özsözler yoktur. 

Özsözler öteki bilgilerimizi çok etkilemezler. Bunun iki nedeni vardır: 

Birincisi, bunlar zihnin ilk doğruları değildir. Zihne bu önermeleri kabul ettiren şey, 

zihnin kendi ideleri arasındaki uyuşma ya da uyuşmamanın, o önermelerin zihnin 

anladığı terimlerle bildirilmesi ya da yadsınmasına uygun olarak algılanmasıdır. Her 

idenin ne olduğu ve seçik iki idenin birbirinin aynı olmadığı bilindiği için zihinde ilk 

bilinen idelerden oluşanların ilk önce bilinmesi gerekir; zihinde ilk ideler tikel 

şeylerin ideleridir. Bunlar da kademe kademe genel idelere doğru ilerler ve 

duyulardan zihne yerleşirler, yani önce tikel ideler alınmış ve bunlar üzerine bilgi 

kazanılmıştır. 

İkincisi, bilgimizin öteki bölümleri özsözlere bağlı değildir. Diğer bir deyişle, 

özsözler bütün bilgimizin temeli ve ilkeleri değildir. Çünkü özsözlerden apaçık 

doğrular varsa ve birçok doğruları bunlardan önce biliyorsak bunların, bütün 

doğruları kendilerinden çıkardığımız ilkeler olması yani bütün bilgimizin temeli 

olması imkânsızdır. O halde, özsözler bilimlerin öğretilmesinde kullanılır ancak 

bilimleri ilerletmede yararı ya azdır ya da hiç yoktur, yani bunlar herhangi bir bilimin 

üzerine kurulacağı temeller değildir. 
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Bilginin temelini özsözler oluşturduğu söyleniyorsa da gerçekte bilgi 

özsözlerden gelmez. Bilgi, açık ve seçik idelerin ölçüştürülmesinden gelir. Örneğin 

birisi, kendi bedeninin kendi küçük parmağından büyük olduğunu “bütün parçadan 

büyüktür” özsözünü bilmeden de bilebilir. 

Böylesi ilkelerin kesin doğruluğu, idelerimiz arasındaki uyuşma ya da 

uyuşmamanın algılanması olduğu için, bilgimizi geliştirmenin yolu böyle ilkelere 

körü körüne inanmak değildir. Bunun yolu, açık, seçik ve eksiksiz ideleri saptamak 

ve toplamak sonra da bunlara uygun, değişmez adlar koymaktır. Bu ideleri 

inceleyerek ve bunları birbiriyle karşılaştırarak uyuşma ya da uyuşmamalarını 

bularak; zihnimizi başkalarının buyruğu altına koymadan kendi usumuzun gösterdiği 

yoldan gidersek daha doğru ve açık bilgi elde ederiz. 

Bilgiyi artırmanın yolu soyut idelerin incelenmesidir. Çünkü “genel ve kesin 

doğrular yalnızca soyut idelerin bağıntıları üzerine kurulmuştur.”133 Bu yoldan ahlak 

da açıklanabilir. Ahlakta sözü geçen idelerin hepsi birbirleriyle bağlantılı ve uyuşur 

türdendir. Eğer bunlar arasındaki bağıntıları görebilirsek kesin, gerçek ve genel 

doğrular elde ederiz. Ancak nesnelerin bilgisi ancak deneyle gelişir. Nesnelerin 

gerçek özlerinin idelerinin eksikliği bizi kendi düşüncelerimizin dışına şeylerin 

kendilerine yani deneye yöneltir. Burada bize usun veremediğini deney verir ve 

karmaşık idelerle birlikte var olan öteki idelerin bilgisine ancak deneyle varılır. Bu 

nokta da kesin bilgim de deneyle sınırlıdır; deneyin ötesine geçemez. 

Akla uygun ve düzenli deneyimlere alışmış birisi bunları bilmeyen birisine 

göre nesnelerin doğasına daha iyi girebilir. Bu bize yaşamda kolaylık sağlar. Fakat 

“bu bilgi ve kesinlik değil, yargı ve kanıdır”134.  

Şöyle ki; Locke’a göre biz bilgimizi yargılarla ifade ederiz. Ancak herhangi 

bir yargının bilgi olarak kabul edilebilmesi için onda bazı özelliklerin bulunması 

gerekir. “Kesinlik, öğretici olma ve ispatlanabilirlik bu özelliklerin en 

önemlileridir.”135 Bu özelliklerin birinin eksik olduğu bir yargı bilgi olarak kabul 

                                                 
133 A.g.e., s. 407. 
134 A.g.e., s. 408. 
135 Locke, E.C.H.U., s. 373-74, 408 / Locke’s Reply to the Bishop of Worcester’s Answer to his 
Letter, Works IV/145, London, 1965. 
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edilemez. Çünkü Locke’a göre “duyum ile elde edilen ideanın bilgi seviyesine 

çıkması için zihnin bazı işlemlerinden geçmesi ve bir yargıda son bulması 

gerekir.”136 yani bir yargının bilgi olabilmesi için bu üç önemli özelliği taşıması 

gerekir.  

O halde eğer bilgiye ulaşmak istiyorsak, varsayımlardan ve yanlış ilkelerden 

kaçınmalıyız. Nesnelerin bilgisinde tikel deneyimlerinden çıkardıklarımızla 

yetinmemeliyiz. Kuşkulu dizgeleri tam bilim, anlaşılmaz kavramları bilimsel 

tanıtlama olarak almamalıyız. Fakat bu doğadaki bir olayı açıklamak için herhangi 

bir varsayım kullanmayacağız demek değildir. Eğer varsayımlar iyi yapılırsa, belleğe 

yardım ederler ve bizi yeni buluşlara yöneltirler. Tikel olayları sağın bir şekilde 

incelemeden, varsayımlarla açıklamak istediğimiz şeyle ilgili deneyler yapmadan bu 

varsayımları kabul etmemeliyiz. 

Bilgimizi genişletmenin yolu; ilk olarak, genel ya da özgül adlarla bildiğimiz 

tüm nesnelerin, incelemek, bilgi edinmek ve üzerinde düşünmek istediklerimizin 

idelerini edinmek ve zihnimize yerleştirmektir. Eğer bunlar nesnelerin özgül 

ideleriyle bunları eksiksiz yapmak gerekir. Diğer bir deyişle, sürekli bir arada 

bulundukları için türleri tam olarak belirleyen basit idelerden olabildiğince çoğunu 

bir araya getirmek gerekir. Karmaşık idelerin oluşturan bu basit idelerin açık ve seçik 

olması gerekir. Çünkü bilgimiz ideleri aşamaz ve eğer bu ideler kusurlu, bulanık ve 

karanlık ise tam, kesin, doğru ve açık bilgiye ulaşamayız. Fakat bilgimizin idelerden 

öteye geçememesi, Locke’a göre, bütün bilgimizin bir hayalden ibaret olduğunu 

göstermez. Zira bilginin ilk malzemeleri olan basit ideleri zihnin kendi başına 

meydana getirmesi imkânsızdır: “Bu idealar hayallerimizin uydurmaları değil, bizim 

üzerimizde gerçek etkiler oluşturan dışımızdaki varlıkların tabii ve düzenli 

sonuçlarıdır; bu nedenle onlarla varlık arasında, bizim varlığın bilgisine ulaşmak için 

ihtiyaç duyduğumuz uygunluk mevcuttur.” 137  

İkinci olarak da, doğrudan karşılaştırılamayan idelerin uyuşma ya da 

uyuşmamasını göstermek için ara ideler bulmaktır.  

                                                 
136 Locke, A Letter to the Right, Reverend Edward Lord Bishop of Worcester, Works IV/57. 
137 Locke, E.C.H.U., s. 348. 
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Bilgimizi genişletebilmek ve benimsememiz için usa ihtiyacımız var. Us, 

hem bilgi hem kanıyla ilgilidir. Bütün düşünsel yetilerimiz için gerekli ve onlara 

yardımcıdır. Bu yetilerimizden kavrayış ve sonuç çıkarmayı içerir. Birincisiyle bir 

şey bulur; diğeriyle ara ideleri bulur ve bunların birbiriyle olan bağlantısını bularak 

bunları düzenler ve böylece aranan doğruyu ortaya çıkarır ki buna sonuç çıkarma 

denir. Bu yol aslında ideler arasındaki bağlantının algılanmasından başka bir şey 

değildir. Bu yoldan zihin, tanıtlamada olduğu gibi ya iki ide arasındaki kesin uyuşma 

ya da uyuşmamayı algılar ve bilgiyi elde eder ya da olası bağlantıyı görür, onaylama 

ya da onaylamama yoluyla kanıyı elde eder. Bu durumda da bunun olasılıklarının 

dayanaklarını elde etmemiz gerekir. Birinin kesinliğini diğerinin de olasılığını 

saptamak için gerekli araçları bulan ve onları doğru olarak uygulayan us’tur. 

Usun dört derecesi vardır: birincisi kanıtları bulmak; ikincisi, bunlar 

arasındaki bağlantıları görmek için bunları düzenli olarak yerleştirmek; üçüncüsü, 

bunlar arasındaki bağlantıyı algılamak ve son olarak da bir sonuç çıkarmaktır. Kısaca 

usun başlıca edimi, iki ide arasındaki uyuşma ya da uyuşmamayı bir üçüncü 

aracılığıyla bulmaktır. Örneğin yan yana getirilerek ölçülemeyen iki şeyin 

uzunluğunu bir üçüncü aracılığıyla, mesela metre kullanarak bulmak gibi. 

Kısaca bilgimizi genişletmenin yolu, değişmez adlara bağlanmış açık ve seçik 

ideler edinerek bunları zihnimize yerleştirmek; daha sonra bunların uyuşma ya da 

uyuşmamalarını gösteren başka ideler bulmaktır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. BERKELEY’İN BİLGİ GÖRÜŞÜ 

2.1. İnsan Bilgisinin İlkeleri 

Locke'un deneyciliğini çıkış noktası olarak alan ve “var olmak, algılanmış 

olmaktır” sözünü felsefesinin âdeta sloganı haline getiren Berkeley, sadece bilen 

öznenin ve onun bilinç içeriklerinin varlığını kabul eder. Bu kabulü, diğer özneleri ve 

Tanrı'yı işin içine kattığı için, solipsizme götürmez. O, özneyi bir çeşit idealar, yani 

düşünceler toplamı olarak tanımlar. Doğrudan ve aracısız olarak algıladığımız her 

şeyin kendi zihnimizdeki idealar olduğunu, doğuştan düşünceler bulunmadığını, tüm 

idealarımızın algısal deneyin sonucu olduğunu ve bilginin duyu deneyi yoluyla sahip 

olduğumuz idealardan türediğini savunur. Ona göre, insan bilgisinin nesneleri 

üzerine bir araştırma yapan birisi, bu nesnelerin idealar olduğunu açıkça görür. 

Örneğin, görme yoluyla, ışık ve rengi; dokunma yoluyla sertliği, yumuşaklığı, sıcağı, 

soğuğu, devinimi, direnci; koklama yoluyla tatları ve işitme duyusuyla da sesleri 

algılarız. Tüm bunların bir araya gelerek gözlemlediğimiz bir şey de belirli bir nesne 

sayılır. Örneğin “elma”; renk, tat, koku, biçim ve yoğunluğun bir araya gelerek 

gözlemlendiği bir nesneyi oluşturur. Başka idea denemeleri de taş, ağaç, kitap gibi bu 

türden başka nesneleri oluşturur. Bunlar da can sıkıcı ya da hoş olmalarına bağlı 

olarak sevgi, nefret, acı, tatlı gibi benzer tutkuları uyandırırlar. 

“Berkeley’e göre, uzamı olan, rengi olan, duyumsanabilir sıcaklığı 
olan tikeller vardır. Ancak öncelikle rengi olan bir tikelin sıcaklığı 
olamaz, sıcaklığı olanın rengi olamaz vb. Ve ikinci olarak da, her 
bir tikelin var oluşu bir bireyin zihinsel geçmişinde belli bir durum 
ile sınırlanmıştır.”138 

Toparlayacak olursak, kırmızı sıcak değildir; bunlar birbirlerinden ayrı 

idealardır. Her bir tikel, bir insanın zihninde, belli bir tikel durumda mutlaka 

bulunmuş olmalıdır. Böylelikle duyular aracılığıyla elde edilen çeşitli verilerin bir 

arada bulunmaları algılayanı bir şeye ulaştırmaktadır. Örneğin, görme duyusu ile 

ışık, renkler ve onların farklı birlikteliklerini algılamamız gibi. Sonsuz sayıdaki bilgi 

                                                 
138 Broad, “Berkeley’s Denial of Material Substance”, Locke and Berkeley: A Collection of 
Critical Essays, Edt.: C.B. Martin, D. M. Armstrong, London, s. 257. 
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nesnelerinin yanında bunları bilen ya da algılayan, anımsamak, istemek, imgelemek 

gibi çeşitli işlemler yapan bir de zihin vardır.  

“…bütün bu sonsuz çeşitlilikteki ideaların ya da bilgi nesnelerinin 
yanında, bunları bilen ya da algılayan, istemek, imgelemek, 
anımsamak gibi çeşitli işlemler uygulayan bir şey daha vardır. Ben 
buna zihin, tin, ruh ya da kendim diyorum.”139  

Berkeley zihin sözcüğüyle ideaları değil de, idealardan tamamen farklı, 

ideaların kendisinde var olduğu ya da kendisiyle algılandığı bir şeyi ifade eder. 

Çünkü bir ideanın var oluşu ancak onun algılanmasına bağlıdır. Bunu algılayan ve 

var olmasına sebep olan da Berkeley’in zihin dediği şeydir. 

“Euph: Tanrı aşkına söyle bana Alciphron, bir idea bütünüyle etkin 
olmayan değil midir? 

Alc: Öyledir. 

Euph: O halde etken biri; etkin bir zihin ya da ruh, bir idea veya 
idea benzeri bir şey olamaz. Bu nedenle, etkin bir ilkeye, ruha veya 
tine işaret eden sözcüklerin kesin ve uygun bir biçimde, idea 
anlamına gelmedikleri açıktır. Fakat bu sözcükler gene de önemsiz 
değildirler. “Ben” ya da “kendim” sözcüklerinin taşıdıkları anlamı 
ve bu sözcüklerin bir idea ya da ideaya benzer olmamakla birlikte; 
düşünen, idealar üzerinde irade gösteren, onları idrak eden ve 
onlarla iş gören bir şey olduklarını kavrarım.”140  

Duyulara verilen çeşitli duyumların ya da ideaların oluşturdukları nesneler 

nasıl olursa olsun kendilerini algılayan bir zihin olmaksızın var olmaları imkânsızdır. 

Örneğin, çalışma odamdaki üzerinde yazı yazdığım masamın var olduğunu 

söylüyorsam, onu algılıyorum, görüyorum ya da duyumsuyorum demektir. Eğer 

kendim çalışma odamın dışındayken de bu masanın var olduğunu söylüyorsam, 

“odamda olsaydım masayı algılardım” ya da “onu algılayan başka bir zihin var” 

demektir. Diğer bir deyişle, “bir koku vardı” demek koklandı; “bir ses vardı” demek 

işitildi; “bir renk vardı” demek görüldü; “bir sertlik vardı” demek dokunma yoluyla 

algılandı demektir. Bu gibi şeylerin varlığı, algılanmalarına bağlıdır. Kendilerini 

algılayan bir zihin tarafından algılanmadan bunların var olduğunu söylemek 

olanaksızdır. 

                                                 
139 Berkeley, İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1996, s. 36. 
140 Berkeley, Philosophical Writings, Alciphron, Cambridge University Press, New York, 2009,s. 
298. 
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“Berkeley’ye göre, en temel anlamıyla, olmak ya da var olmak, bir 
algılayan olmaktır; var olan diğer her şey bir algılayan tarafından 
algılanmak bakımından var olurlar. Basit bir biçimde dile getirmek 
gerekirse, algılayan bir varlığın olmadığı bir evren, hiçbir şey 
içermez, ya da daha doğru bir ifadeyle zaten var olmaz.”141  

Dolayısıyla insanların, dış dünyanın, ağaçların, ırmakların, evlerin, yani tüm 

duyulur nesnelerin zihin olmaksızın var olduğunu söylemek sadece bir sanıdan 

ibarettir. Çünkü bunlar, duyularla algılanandan başka bir şey değildirler. Biz ancak 

kendi idealarımızı ve duyumlarımızı algılarız. Bunlardan herhangi birinin, 

algılanmadan var olduğunu söylemek Berkeley’e göre, tutarsızlıktan başka bir şey 

değildir: “Duyu ile algıladığı şeye, o, gerçek adını verir ve onun orada bulunduğunu 

ya da var olduğunu söyler, algılayamadığı şeyin ise var olmadığını ileri sürer.”142  

Algılanmadan bir şeylerin var olup olmadığını derinlemesine incelersek, bu 

inancın temelinin soyut idealara dayandığını görürüz. Çünkü algılanmadan var 

olduklarını kavrayabilmek için duyulur nesnelerin var oluşlarını algılanmalarından 

ayırt etmekten daha ustaca bir soyutlama yoktur. Renk, ses, ışık… Kısacası 

duyumsadığımız her şey duyum verilerinden başka bir şey değildir. Bunları, 

düşüncede bile ayırt etmek olanaklı değildir. Berkeley’e göre “ bu bir şeyi 

kendisinden ayırmak kadar zor olurdu.”143  

Duyuyla bütün olarak algıladığımız şeyleri düşüncede bölebilir ya da 

birbirinden ayrı düşünebiliriz. Örneğin, kolsuz bacaksız bir insan imgeleyebiliriz. 

Çok sevdiğimiz bir yemeğin kokusunu yemeği düşünmeden de düşünebiliriz. Ancak 

bu şekilde soyutlama yapabiliriz. Bunun dışında algılayabileceğimiz nesneleri ayrı 

ayrı düşünmekten daha ileri bir soyutlama mümkün değildir. Çünkü düşünce gücü 

algı olanağını aşamaz. Nasıl ki bir şeyin edimsel duyumu olmaksızın bir şey 

görülemez ya da duyumsanamazsa, duyulur bir şey de duyumdan ya da onun 

algısından ayrı düşünülemez. Gerçekte, “nesne ve duyum bir ve aynı şeydir ve bu 

nedenle birbirinden ayrı soyutlanamazlar.”144  

Berkeley’e göre tüm cisimler bir zihin olmaksızın kalıcı değildirler. Bunların 

var olmaları algılanmalarına ya da bilinmelerine bağlıdır. Bunları algılamadığım 

                                                 
141 Fogelin, Routledge Philosophy Guidebook to Berkeley, Routledge Press, London, 2001, s. 27. 
142 Berkeley, Hylas ile Philonous Arasında Üç Konuşma, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1996, s. 100.  
143 Berkeley, İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine, s. 38. 
144 Berkeley, A.g.e., 1996, s. 38. 
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sürece, ne benim ne de yaratılmış başka bir tinin zihninde var olmaları olanaklıdır. 

Ancak sadece sonsuz bir tinin zihninde var olabilirler. Bunlara bir tinden bağımsız 

bir var oluş yüklemek anlaşılır değildir. 

“Bu şeylerin tek parçasına bile bir tinden bağımsız bir var oluş 
yüklemek büsbütün anlamsız bir şeydir ve bu soyutlama 
saçmalıklarını işe karıştırmak demektir.”145 

Görüldüğü üzere Berkeley bir noktaya kadar soyutlamayı yadırgamasa da, 

aslında soyutlamayı kabul etmez ve onu bir saçmalık olarak görür. 

O halde, Tin’den ya da algılayan şeyden başka bir töz yoktur. Eğer duyulur 

niteliklerin, duyuyla algılanan idealar olduklarını düşünürsek, ideanın algılamayan 

bir şeyde var olması açık bir çelişmedir. Çünkü ideası olmakla algılamak aynı şeydir. 

Diğer bir deyişle, renk, ışık, şekil gibi niteliklerin kendisinde var olduğu şey onları 

algılamalıdır. Bu nedenle bu ideaların düşünmeyen bir dayanaklarının olması 

olanaksızdır. 

İdeaların kendileri zihin olmaksızın düşünmeyen bir tözde var olan şeyler 

olabilir ve bunlar ideaların kopyaları ya da benzerleri olabilir diye düşünülebilir. 

Başka deyişle, idealardan insan zihninden ya da bir algı eyleminden bağımsız olarak 

kendi başlarına var olan şeyler olarak söz etmek çelişik olsa bile, birincil niteliklere 

ilişkin idealarımıza benzeyen niteliklere sahip olan nesnelerin insan zihninden 

bağımsız olarak var oldukları düşünülebilir. Bu teze Berkeley, bir ideanın ancak 

başka bir ideaya benzeyebileceği iddiasında bulunarak cevap verir. Buna karşın 

örneğin, bir renk ancak başka bir renge, bir şekil ancak başka bir şekle benzeyebilir; 

yani idealarımız arasındaki benzerlikten başka bir benzerlik kavramak olanaksızdır. 

Dahası, ona göre, zihindeki ideaların, nesnelerin niteliklerine benzeyip 

benzemedikleri asla bilinemez, çünkü doğrudan algılanan her şey kendi idealarımız 

olup idealarımızla bu idealara benzeyen nitelikler ilke olarak birbirlerinden farklı 

olduklarından, idealarımızla bu idealara benzeyen nitelikleri birbirleriyle 

karşılaştırmak imkânsızdır. Ancak eğer bu ideaların kopyası ya da benzeri olduğu 

söylenen şeyler algılanabiliyorsa, o zaman bunlar ideadır. Ancak algılanamıyorsa bu, 

birine rengin görülmez bir şey, sertlik ya da yumuşaklığın dokunulmaz bir şey 

olduğunu söylemektir ki, bu da saçmalıktan öte bir şey değildir. 

                                                 
145 Berkeley, İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine, s. 39. 
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Duyulur niteliklerin zihin olmaksızın var olmadığının bir başka kanıtı, 

cisimsel tözlerde var olan gerçek varlıkların aynı duygulanımı uyandırmamasıdır. 

Örneğin, birinin eline sıcak gelen bir cismin bir başkasının eline ılık gelmesi; sıcağın 

ve soğuğun cisimsel tözlerde var olan gerçek varlıkların örnekleri ya da bu 

varlıkların uyandırdığı şeyler olmadığının göstergesidir. Eğer bunlar zihin olmaksızın 

var olabilseydi, bunun her iki insanda da aynı duygulanımı uyandırması gerekirdi. 

Oysa sıcaklık, soğukluk gibi nitelikler sadece zihnin duygulanımlarıdır. Aynı 

konumda olan, ama farklı gözlere farklı görünen, zihin olmaksızın var olan, 

değişmez ve belirlenmiş bir şeyin görüntüsü olamaz. Yine hasta olan ve ateşlenen 

birisinin tat alması duyusu, tatlı bir şeyi acı olarak algılayabilir. Oysa burada 

nesnenin kendisi değişmemişken tatlının acıya dönüşmesi, tatlılığın tatlı şeyde 

olmadığının en açık kanıtıdır. Yani dışsal nesnede hiçbir değişim olmazken, bu 

nesnedeki renk, tat, koku gibi nitelikler kişiden kişiye değişiyorsa, o zaman zihin 

olmaksızın ne renk, ne devinim, ne koku, ne tat, var demektir. Hiçbir duyulur nitelik 

zihin olmaksızın düşünmeyen bir öznede var olamaz. Kısaca söylendikte, aslında 

zihin olmaksızın dışarıda nesne diye bir şey yoktur: “Düşüncesiz bir varlığın bir 

zihin tarafından algılanmaksızın var olacağını farz etmek, hem mutlak olarak 

imkânsız hem de açık bir çelişkidir.”146  

Duyularımızla ancak duyularımızın ya da idealarımızın, duyularla algılanan 

şeylerin bilgisini elde ederiz. Duyular, şeylerin zihin olmaksızın ya da 

algılanmaksızın var olduklarına ilişkin bilgi değil, sadece algılanan şeylere ilişkin 

bilgi verirler. Zira “zihin olmadan kendini duyumlara veren hiçbir şey yoktur.”147  

İdealarımız bazen karşılıksız olarak ve şimdiki gördüğümüz düzende ortaya 

çıkar; yani idealarımız dışarıda onlara benzeyen cisimler var olmasa da bizi 

etkileyebilirler. O halde, dışsal nesnelerin var olduğunu kabul etmenin hiçbir anlamı 

yoktur. Zira dışsal nesneler olsaydı da, bu bilinemezdi. Pitcher de buna dikkat çeker. 

Ona göre insan zihni ve tasarımlarından başka bir maddi töz fikrinin her şeye 

rağmen, anlamlı olduğunu ve zihnin dışında fiziki nesnelerin var olmalarının 

mümkün olduğunu kabul etsek bile, fiziki nesnelerin gerçekten veya zihinden 

bağımsız olarak var olduklarını hiçbir şekilde bilemeyeceğimiz için bu kabulün 

                                                 
146 Berkeley, Hylas ile Philonous Arasında Üç Konuşma, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1996, s. 115. 
147 Berkeley, Three Dialogues Between Hylas and Philonous, London, 1713, s. 202. 
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yanlış olması gerekir.148 Öyle bir anlak düşünelim ki, varsayılan dışsal nesneler 

olmaksızın, tıpkı bizim gibi duyum zincirinden duygulansın ve bu duyumlar aynı 

canlılıkta zihne işlesin; bu anlak, bizim varsaydığımız şeye inanmak için aynı 

gerekçeleri öne sürecektir, yani dışsal nesneler olmasaydı da, var olduğunu 

düşünmek için ileri sürülen gerekçelerin yine aynısını ileri sürerdik. Bu yüzden dışsal 

nesneler var olsaydı da bu bilinemezdi. Zira dışsal nesnelerin var oluşlarını kavramak 

için ne yaparsak yapalım kendi idealarımızdan öteye gidemeyiz. Çünkü Berkeley, 

kendi zihninin işlevlerini irdelediği ve idealarının zihninin dışındaki nesnelerle nasıl 

bağlantılı olduğunu sorguladığında, idealardan bağımsız bir nesnenin asla 

bulunamayacağı kanaatindedir.149 

İdealarımız, duyumlarımız ya da algıladığımız şeylerin hiçbiri etkin değildir. 

Bunlarda güç yoktur. Bir idea bir başka ideayı değiştiremez. Örneğin güneşin 

mumun rengini değiştirdiği düşünülür, ama Berkeley’e göre, bir düşünce nesnesi bir 

başkasını değiştiremez. Bunun doğru olduğunu görmek için idealarımıza bakmak 

yeter. İdealar sadece zihinde var olurlar; dolayısıyla idealar algılanandan başka bir 

şey değildir. İdeaları iyi inceleyen kişi görür ki, aslında idealarda güç ya da etkinlik 

yoktur. Öyle ki ideaların varlığı eylemsizlik ve edilginlik içerir, yani ideanın bir şey 

yapması, bir şeyin nedeni olması olanaksızdır: “İdealar etkin bir varlığın benzerleri 

ya da ilk örnekleri olamazlar.”150 Bu da gösteriyor ki uzam, şekil ve devinim 

duyumlarımızın nedeni olamazlar. Duyumlarımız, nesnelerin deviniminden, 

dizilişinden, sayılarından, boyutlarından kaynaklanan güçlerin etkileri değildir. 

Sürekli olarak bir idea dizisi algılarız. Bazı idealarımız değişir, bazıları 

tamamıyla kaybolur, bazıları yeniden ortaya çıkar. O halde bu ideaların böyle 

olmasına yol açan bir neden olmalıdır. Berkeley’e göre bu neden, ideaların herhangi 

bir niteliği ya da katışımı değildir. Bu neden, maddesel ya da cisimsel olmayan etkin 

bir Töz ya da Tin’dir: “Tin basit, bölünmemiş etkin bir varlıktır.”151 Anlık, ideaları 

algıladığında ya da onlar üzerine işlem yaptığında istenç adını alır. Bu nedenle tinden 

yapılmış bir idea olmaz; bütün idealar edilgin ve eylemsiz oldukları için imge ya da 

benzeme yoluyla eylemde bulunan bir şeyin tasarımını veremezler. Zira etkin 

                                                 
148 G. Pitcher, Berkeley, London, 1984, s. 107. 
149 Armstrong, Berkeley’s Philosophical Wrintings, New York, 1965, s. 285-287. 
150 Berkeley, İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine, s. 50. 
151 A.g.e., s. 51. 
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devinim ve değişim ilkesi gibi bir ideaya sahip olmak olanaksızdır. Çünkü Tin’in 

doğası, kendisi olarak değil, ortaya çıkardığı etkilerle algılanmaktır. 

“İdeaları duyuyla algılamak, istencimize bağlıdır” şeklinde düşünülebilir. 

Ancak bu istencimize bağlı değildir. Örneğin sabah gözlerimi açtığımda gün ışığını 

görüp görmemem ya da görüşüme girecek tikel nesneleri seçmek istence bağlı 

değildir. Bu sadece göz için değil, işitme, koku alma gibi diğer duyular için de 

aynıdır. Diğer bir deyişle, duyulara verilen şeyler istencin yarattığı şeyler değildirler. 

Öyleyse bunları ortaya çıkaran başka bir istenç ya da tin var demektir. 

“Bir şeyi onu anladığımız zaman biliriz ve onun neyi gösterdiğini 
yorumlayabildiğiz ya da söyleyebildiğimizde anlarız. Açıkçası 
duyu hiçbir şeyi bilemez. Elbette sesleri duymayla, renkleri 
görmeyle algılarız; ancak böylelikle onları anladığımızı söylemiş 
olmayız. Aynı nedenle, doğa fenomeni, herkes için benzer şekilde 
açıktır; ancak herkes doğal şeylerin aralarındaki bağlantıyı aynı 
şekilde öğrenmemiş, ya da ne anlama geldiklerini anlamamış veya 
onları kullanarak nasıl öngörü sahibi olunacağını 
bilememişlerdir.”152  

Berkeley'e göre algılarımızın, idealarımızın onlar  

1. Canlı ve açık oldukları,  

2. Diğer deneylerimizle uyumlu oldukları ve  

3. İnsan iradesinin keyfi bir eyleminin sonucu olmadıkları,  

yani insan zihninde, nedensiz ve temelsiz olarak keyfi bir biçimde yaratılmadıkları 

zaman gerçek olduklarını kabul eder ve onları fantezilerden, düşsel algı ve idealardan 

ayırırız. Başka deyişle, duyu algıları, idealar bize bağlı ve keyfi olmadıkları için, bu 

algı, duyum ve ideaların insan zihninin dışında bir nedeni olmalıdır. 

Özetleyecek olursak, madde var olmadığı, var olsa bile, bütünüyle olumsuz 

ve belirsiz bir biçimde tanımlandığından dolayı, zihindeki idealara neden 

olamayacak kadar pasif olduğu, ikinci olarak idealar kendi kendilerinin ya da başka 

ideaların nedenleri olamayacağı ve nihayet bu gerçek ideaları insanın bizzat kendisi 

yaratamayacağı için, Berkeley'e göre, zihindeki bu idealara, algıdaki duyumlara 

neden olan başka bir tinsel varlığın var olması gerekir ki, bu tinsel varlık Tanrı'dır: 

                                                 
152 Berkeley, Philosophical Writings, Siris, Cambridge University Press, New York, 2009, s. 329. 
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“Tanrı doğrudan algılarımın nedenidir.”153 Bu görüşe, tinsel bir varlığı, bir Tanrı'yı, 

algılarımıza, duyumlarımıza, idealarımıza neden olurken, onu hiçbir şekilde tecrübe 

etmediğimiz söylenerek, duyumlarımıza, idealarımıza neden olan bir Tanrı 

düşüncesinin, en azından niteliklerinin duyularımız üzerindeki eylemi sonucunda 

algılara, idealara neden olan bir madde düşüncesi kadar keyfi olduğu söylenerek 

itiraz edilebilir. Böyle bir itiraza karşı Berkeley, “tamamen insan iradesine bağlı 

olarak çeşitli şeyler çeşitli şekillerde imgelendiğinde, tinsel varlıkların idealar 

yaratmasına ilişkin bir tecrübeye sahip olunur” yanıtını verir. Ayrıca tinsel varlıklar, 

zihinde idealar oluşturma gücüne sahip olduğunu biliyorsa, ona göre, bu bilgi başka 

bir tinsel varlık olarak Tanrı'nın zihindeki idealara neden olmakta olduğu olgusu için 

sağlam bir temel oluşturur. 

Berkeley söz konusu maddesizcilik öğretisiyle ilgili eleştirileri, örneğin 

insanlar tarafından tecrübe edilen izlenim ya da idealarla özdeşleştirilmesi 

durumunda doğanın insanların ortaya çıkışlarından önce var olmadığı, ya da bir 

odanın içinin insan ona baktığı zaman varlığa geldiği, insan ona bakmadığı zaman 

yok olup gittiği türünden itirazları bertaraf edebilmek için, Tanrı'nın evreni var oluş 

hali içinde tutan her şeyi bilme gücünden söz etmiştir. Böylece O, ezeli-ebedi olup, 

her şeyi bilen tinsel bir varlık olarak Tanrı'nın var oluşunu kabul etmek suretiyle, dış 

dünyanın Tanrı tarafından tecrübe edilen idealar, izlenimler toplamı olduğunu, dış 

dünyadaki nesnelerin Tanrı'nın zihninde bulunduğunu, onların insanlar tarafından 

algılanmadıkları zaman, Tanrı tarafından algılandıklarını öne sürer. Grayling’in de 

dediği gibi, “tüm ideaları bizde üretme gücü Tanrı’dadır.”154.  

Tanrı doğayı belli yasalara göre, ideaların insanları nasıl etkileyeceğini onlara 

göstermek için yaratmıştır. O, doğa yasalarını insanlara yol gösteren bir çeşit 

evrensel dil biçiminde yazmıştır.155 Doğadaki zenginlik ve mükemmelliğin neyle 

ilgili olduğu sorusunun cevabı, işleyiş ve düzenin dakik olarak belirlenmiş yasalara 

tabi olmasıdır: “Bu dünyalarda mutlak mükemmellikte bir zihnin enerjisi sonsuz 

şekiller altında kendisini açığa vurur.”156 “Şeylerin düzeni ve seyri, ve günlük hayata 

                                                 
153 Berkeley, Three Dialogues Between Hylas and Philonous, London, 1713, s. 201. 
154 Grayling, Berkeley, Geralg Duckworth and Ltd, London, 1986, s. 97. 
155 Berkeley, Philosophical Writings, A Essay Towards A New Theory of Vision, Cambridge 
University Press, New York, 2009, Madde 147. 
156 Berkeley, Hylas ile Philonous Arasında Üç Konuşma, s. 64. 
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ilişkin deneyimlerimiz, dünyanın olağan düzenine hükmeden ve etkileyen, fevkalade 

bir etken ve neden olarak bir Zihnin var olduğunu gösterir.”157  

Doğaya baktığımızda, doğadaki bu düzeni ortaya koyanın, doğa yasalarını 

belirleyenin Yönetici Tin’in iyilik ve bilgeliği olduğu görülür. Ancak buna rağmen 

insanların düşünceleri, Yönetici Tin’e götüremez, bunun yerine ikincil nedenlerin 

peşine düşürür. Belli duyu idealarını sürekli olarak başka ideaların izlediğini 

gördükçe, bunun kendi işleri olmadığını anlarlar ve ideaların kendilerine güç yükler, 

birini diğerinin nedeni sayarlar. Örneğin yağmurun yağma nedenini kara bulutların 

gelmesine bağlarız ve bu bizi hiç şaşırtmaz. Eğer kara bulutlardan sonra yağmur 

yağmazsa şaşırırız. Kalemi havaya atıldığında yerçekimi yasası gereği normal olarak 

yere düşeceğini biliriz ve düşmesine de hiç şaşırmayız. Eğer düşmezse şaşırırız, yani 

kalemin düşmesini, yağmurun yağmasını ve bunun gibi birçok şeyi bir nedene 

bağlarız ki, Berkeley’e göre, bundan daha saçma, daha anlamsız bir şey yoktur. 

Duyu ideaları imgelem idealarına göre daha canlı, daha kalıcı ve daha 

belirgindir. İstencin ideaları rastgele uyarılırken, duyu ideaları düzenli, birbirine 

zincirli bağlanışlarla uyarılırlar: “Bağlı olduğumuz anlığın bizde duyu ideaları 

uyandırmakta gözettiği kurallara, değişmeyen yöntemlere doğa yasaları denir.”158 

Doğa yasaları Berkeley’in Diyalog’larda belirttiği şekliyle Tanrı’nın iradesidir ve 

yanıltıcı ya da kuşkuya götürücü değildir. Bu yasaları şeylerin alışılmış akışında belli 

ideaların belli idealara eşlik ettiği deneyimden öğreniriz. Başka bir deyişle, hangi 

türden ideaların, hangi türden idealara eşlik ettiğini, deneyim yoluyla öğreniriz. 

Zihnimiz bir ideadan etkilendiği anda, derhal, düzenli olarak birlikte tecrübe edilen 

diğer ideayı düşünür.159 Alışkanlık, sürekli olarak birlikte gördüğümüz ideaları 

birbiriyle bağdaştırmamızı sağlar. 

Yasaları öğrenmek, insanların eylemlerini yaşam yararına düzenlemelerini 

sağlar. Eğer bu yasalar olmasaydı sonsuza dek ne yapacaklarını bilemezlerdi, kısaca 

bu yasalar eylemlerimizi, ne yapacağımızı ve yaşamamızı düzenler. Eğer bu yasalar 

olmasaydı, küçük de olsa bir zevki elde etmek ya da küçük de olsa bir acıyı 

engellemek için ne yapılabileceği bilinemezdi. Besinin beslediğini, uykunun 

                                                 
157 Berkeley, Philosophical Writings, Siris, s. 321. 
158 Berkeley, İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine, s. 52. 
159 Berkeley, Philosophical Writings, A Essay Towards A New Theory of Vision, Madde 147. 
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dinlendirdiğini, ateşin ısıttığını, ekin biçmek için zamanında ekim yapmak 

gerektiğini kısaca hangi ereğe hangi araçlarla ulaşabileceği doğa yasaları sayesinde 

bilinebilir. Doğa yasaları olmasaydı şaşkınlık ve kararsızlık yakamızı bırakmazdı ve 

ne yapacağımızı bilemezdik. Yetişkin bir insan bile kendini yeni doğmuş bir 

çocuktan daha iyi çekip çeviremezdi. 

Doğayı yaratan tarafından duyulara verilen idealara, gerçek şeyler denir. 

İmgelemde ortaya çıkanlar ise daha değişken, daha cansız ve düzensiz oldukları için 

bunlar, sadece temsil ettikleri şeylerin imgeleri ya da idealarıdır. Ancak duyularımız 

tamamen canlı ve belirgin olmasalar da yine de ideadırlar. Çünkü bunlar anlığın 

kendi tasarımlarında olduğu gibi zihinde var olur ve zihin tarafından algılanırlar. 

Duyu idealarının anlığın yarattıklarından daha gerçek, daha belirgin oldukları 

düşünülür. Ancak bu onların zihin olmadan var olduklarının kanıtı değildir. Ayrıca 

bu idealar daha güçlü bir tinin ya da onları algılayan, düşünen tözün istenci 

tarafından ortaya çıktıkları için, tine daha az bağımlıdırlar, ama yine de ideadırlar. 

İster silik ister belirgin olsun, hiçbir ideanın zihinde var olmaktan başka bir var olma 

yolu yoktur. Her idea, sadece zihin tarafından algılanır ve zihinde var olur. 

Berkeley’in burada anlatılan görüşlerine, çeşitli görüşlerle karşı çıkışı elbette 

vardır. İlk olarak denilir ki, “dışarıda gerçek ve tözsel olan ne varsa buların yerini 

bütünüyle düş ürünü olan idealar almıştır. Eğer her şey zihindeyse o zaman güneş, 

ay, yıldızlar, evler, taşlar, ırmaklar, dağlar dahası kendi bedenimiz; bunlar için ne 

düşüneceğiz?” Berkeley’in buna cevabı şu şekildedir: “Var olan her şey zihinde var 

olur, yani salt kavramsaldır. Ne görüyorsak, ne işitiyorsak ya da neyi düşünüyorsak, 

bunların hepsi gerçek ve zihinde var olan şeylerdir. Ayrıca ister gerçek ister 

düşlemsel olsun her şey aynı biçimde zihinde var olurlar ve bu anlamda 

ideadırlar.”160  

Görülen ve hissedilen şeyler, duyuların duyumladığı, kavramlar, idealar ve 

izlenimlerdir. Bunlar düşüncede bile algıdan ayrılamazlar. İnsan vücudunun 

parçalarını gerçekte onları birbirinden ayırmadan, ayrı düşünmek olanaklıdır, ya da 

örneğin bir gülü duyumlamadan kokusunu düşünmek de aynı şekilde mümkündür. 

                                                 
160 Berkeley, İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine, s. 54-55. 
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Ancak bu onların gerçek varlıklarının ya da algılanmalarının ötesinde, onlardan ayrı 

bir şey değildir. 

“Örneğin bir gül, kendine özgü kokusunu kaybedebilir, ancak 
görünür ve dokunulur özellikleri aynı şekilde varlıklarını korur. 
Genel olarak, Berkeley, bir duyu ile edinilen niteliklerin diğer bir 
duyu ile edinilenlerden, hem gerçekte hem de düşüncede, her 
zaman için ayrılabileceğini düşünür.”161 

Berkeley, duyuyla ya da düşünceyle kavradığımız şeylerin var oluşuna hiçbir 

şekilde karşı çıkmaz. Ona göre, gözlerimizle gördüğümüz, ellerimizle 

dokunduğumuz şeylerin var olduklarından şüphe edemeyiz. Onun var olduğuna itiraz 

olarak tek şey madde ya da cisimsel töz denilen şeyin zihin dışında algılanmaksızın 

var olduğu söylenebilir. Örneğin bir kayaya dokunduğumuzda onun sertliğini, 

parmağımızın onu delip geçmediğini algılarız. Ancak bir an için kendimizi Mars’tan 

gelmiş biri olarak düşünelim ve gövdemizdeki atomlar dünyadaki gövdemizden çok 

daha yoğun olsun. O zaman kayaya dokunduğumuzda parmağımız kayayı deler 

geçerdi. Böylece Marslı zihnimizle, kayanın yoğunluğunu buhar ya da gaz 

yoğunluğu derecesinde düşünürdük. Şu durumda görülüyor ki yoğunluk, katılık gibi 

şeyler kendisini algılayana bağlıdır. O halde bütün bunlar zihinde olduğuna göre 

zihin olmadan madde olamaz, yani Berkeley maddenin bağımsız bir varlığı 

olabileceğini kabul etmez. Ona göre nesneler algılanabildiği sürece vardır. 

Berkeley’in ifade ettiği şey, Copleston’un dediği gibi maddi şeylerin zihinden 

bağımsız ve mutlak olarak var oldukları düşüncesinin anlamsız olduğudur.162 

Bir ağacı algıladığım zaman, ağaca benzeyen bir şeyin neden olduğu ağaca 

benzer bir duyuma sahip olurum. Gerçek ağaç, zihinden bağımsız “dışarıda bir 

yerde” var olan bir şeydir. Ancak, böyle bir teorinin her şeyden önce kavramsal 

olarak tutarsız olduğu ve üstesinden gelinemez epistemolojik zorluklara neden 

olduğu düşünülür.163  

Tinsel tözler ya da zihinler eğer isterlerse, istençleriyle kendilerinde idealar 

üretebilirler. Ancak üretilen bu idealar zayıf, silik ve geçicidir. Duyuyla algılanan 

idealar belli kurallara ya da doğa yasalarına göre olduğu için insan tininden daha 

                                                 
161 Winkler, Berkeley: An Interpretation, Clerandon Press, 2002, Oxford, s. 34. 
162 Copleston, Felsefe Tarihi: Berkeley-Hume, İdea Yayınları, İstanbul, 1998, s. 32-33. 
163 Fogelin, Routledge Philosophy Guidebook to Berkeley, s. 67. 
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güçlü bir anlığın etkilerini açığa vururlar. Örneğin gündüz gördüğüm güneş gerçek 

güneştir, ama gece imgelediğim ilkinin ideasıdır. 

Berkeley “şey” yerine “idea” sözcüğünü kullanmayı daha uygun bulmaktadır. 

Bunun iki temel nedeni vardır: Birincisi ‘şey’, zihin dışında var olanlara işaret etmek 

için kullanılan bir terimdir. İkincisi, ‘şey’, ‘idea’ya göre daha geniş bir kapsama 

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

halde Berkeley’de yalnızca zihinde var olan duyu nesneleri, idea olarak anılmaktadır. 

“Ben şeyleri fikirler haline getirmekten yana değilim, tersine 
fikirleri şeyler haline getirmekten yanayım; çünkü sana göre 
şeylerin sadece görünüşlerinden ibaret olan, algının bu dolaysız 
objelerini ben gerçek şeylerin kendisi olarak kabul ediyorum.”164 

İdea yerine şey denilse de, Berkeley için ortaya çıkan durum yine aynıdır. 

Adına ne denilirse denilsin, bir zihin tarafından algılanma yine de geçerliliğini 

korumaya devam etmektedir. 

“İdea kelimesi şey yerine kullanılmadığı için kulağa garip 
geliyor(...) bütün düşünemeyen varlıklar zorunlu olarak ya da 
varlıklarının doğası gereği olarak, bir zihin tarafından algılanırlar, 
bu zihin eğer yaratılmış sonlu bir zihin değilse, mutlaka ‘içinde 
yaşadığımız, hareket ettiğimiz ve varlığımıza kavuştuğumuz’ 
Tanrı’nın sonsuz zihnidir.”165 

İkinci temel neden olarak, gerçek ateş ile ateş ideası arasında ya da yandığını 

imgelemekle gerçekten yanmak arasında çok fark vardır denebilir. Berkeley’e göre, 

eğer gerçek ateş ile ateş ideası arasında fark varsa, bunun neden olduğu gerçek acı da 

aynı acı ideasından farklıdır. Ancak hiç kimse gerçek acının da bunun ideasının da 

zihinden başka bir yerde, algılamayan bir şeyde var olduğunu söyleyemez.  

Üçüncü temel neden olarak, şeylerin dışarıda ya da bizden belli bir uzaklıkta 

olduğu; aslında şeylerin zihnimizde var olmadığı ileri sürülür. Oysa Berkeley’e göre 

düşte gördüğümüz şeyleri de kendimizden çok uzaktaymış gibi düşünürüz, ancak 

aslında bunların hepsinin zihinde var olduğunu hepimiz kabul ederiz. 

Dördüncü temel neden olarak, “söylenenlerden şeylerin her an yok oldukları 

ve yeniden ortaya çıktıkları sonucu çıkar” şeklinde karşı çıkılır. Bu, aslında duyu 

nesneleri sadece algılanırken var olurlar demeye gelir. Gözümle gördüğüm ağaçlar, 
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evler, eşyalar her şey gözümü kapattığım anda hiçe indirgenecektir. Yeniden ortaya 

çıkması için de gözlerimi açmam yetecektir. Berkeley ise buna karşılık olarak “bir 

ideanın algılanmasından ayrı gerçek varlığından söz etmek anlamsızdır” der. 

Gözümüzü kapattığımız anda bütün görünür şeylerin hiçe indirgeneceği saçmalık 

olarak görülse de, Berkeley’e göre, görmeye özgü nesnelerin, ışığın, renklerin sadece 

algılandıkları sürece var olduğunu kimse yadırgamamalıdır. Çünkü görünür dünyayı 

oluşturan her biri algılandıkları sürece var olan bütün cisimleri ve bu cisim 

çeşitliliğini tasarlayan zihindir. 

Duyu nesneleri, algılanmaksızın var olmayacak idealardır. Ancak bundan 

“sadece bizim tarafımızca algılandığı sürece var, başka hiçbir zaman var olamaz” 

sonucuna varamayız. Çünkü biz algılayamasak da başka algılayan bir tin olabilir. 

Başka deyişle, Berkeley “cisimler, zihin olmaksızın yoktur” derken şu ya da bu 

zihinden değil, olabilecek tüm zihinlerden bahseder. O halde bundan cisimlerin her 

an yok oldukları, sonra yeniden ortaya çıktıkları ya da algılanmadıkları zaman 

olmadıkları sonucu çıkmaz. 

Beşinci temel neden olarak, “eğer uzam ve şekil de sadece zihinde var 

olabiliyorlarsa, uzam var olduğu öznenin yüklemi olan özniteliği olduğuna göre, 

zihin de uzamlı ve şekillidir” diyerek karşı çıkılır. Berkeley bu karşı çıkışa, bu 

nitelikleri zihin nasıl algılıyorsa, öyle var olurlar şeklinde yanıt verir, yani bunlar 

öznitelik ya da kip olarak değil, sadece idea olarak var olurlar. Nasıl ki beyaz, 

kırmızı gibi renklerin zihinden başka yerde var olmadığı kabul ediliyor; ancak 

bundan zihnin kırmızı ve beyaz olduğu sonucu çıkmıyorsa, uzamın da sadece zihinde 

var olmasından da zihnin uzamlı olduğu sonucu çıkmaz.  

Berkeley, herhangi bir nesnenin bütün özelliklerinin yok edildiği varsayılırsa, 

geriye neyin kalacağını düşünür. Bu düşünme biçimi, ‘mutlak uzay’ anlayışını akla 

getirir. Ancak Berkeley’e göre, böyle bir anlayış ancak bir hiçliğe götürür: 

“Bütün nesnelerin yok edildiğini ve geriye hiçbir şey kalmadığını 
düşünelim. Geriye kalan, nesnelerin konum ve uzaklıkları da aynı 
anda nesnelerin kendilerinden ayrılacağına göre, mutlak uzay 
olarak adlandırılan şeydir. Bu mutlak uzay o halde, sonsuz, 
hareketsiz, bölünemez, duyulanamaz ve herhangi bir ilişki ya da 
ayırt edici özellik barındırmaz olmalıdır. Bu durumda, bütün 
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özellikleri bir yoksunluğa işaret ettiğinden ve olumsuz olduğundan, 
yalnızca bir hiçliğe işaret etmektedir.”166 

Altıncı temel neden olarak, “madde ve devinimi ortadan kaldırırsanız, 

parçacık felsefesi denilen; şeyleri parçacıklar veya ufak cisimler olarak açıklayan 

felsefe bütünüyle yıkılır; bu şekilde de, görüngülerin açıklamasında başarı sağlamış 

olan mekanik ilkelerin temeli çürür” diye karşı çıkılır. Eski filozoflar ve çağcıl 

filozoflar doğa araştırmalarının temeli cisimsel tözün ya da görüngünün gerçekten 

var olduğu varsayımına dayanır. Oysa Berkeley’e göre, bu varsayım olmaksızın, bu 

varsayımla olduğu kadar daha iyi açıklanamayacak tek bir görüngü yoktur. Bu, 

tümevarım yoluyla kolaylıkla kanıtlanabilir. Çünkü “görüngüleri açıklamak belli 

durumlarda belli idealardan niçin etkilendiğimizi göstermek demektir.”167 Ancak 

özdeğin tini nasıl etkileyeceğini, yani tinde nasıl idea oluşturabileceğini hiçbir filozof 

açıklayamaz. O halde, özdeğin doğa felsefesine hiçbir yararı yoktur. Aslında 

Berkeley’e göre, şeyleri açıklamaya çalışanlar bunu cisimsel tözle değil, gerçekte 

idealar olan; böylece hiçbir şeyin nedeni olmayan şekil, devinim ve diğer niteliklerle 

yaparlar. 

Yedinci temel neden olarak, “doğal nedenleri ortadan kaldırıp, her şeyi tine 

yüklemek saçma değil mi? Bu durumda ateş ısıtır, su serinletir gibi sıradan dil 

kullanmak yerine, tin ısıtır, tin serinletir demek gerekir ki böyle konuşan biri de haklı 

olarak gülünç duruma düşer” denilir. Berkeley buna karşılık olarak “sıradan dil 

kullanmak kimsenin inançlarını değiştirmez, insanlar arasında kargaşa yaratmaz” 

der. 

Sekizinci temel neden olarak, kimileri, evrensel olarak dışsal şeylerin var 

olduğuna dair sarsılmaz kanıtlar olduğunu düşünür. Eğer böyleyse, bu kadar yaygın 

ve baskın yanlışın nedeni ne olabilir? Bunu Berkeley ilk olarak, “dışsal şeylerin zihin 

olmaksızın var oluşuna sanıldığından daha az inanan olduğunu gösterir” diye 

yanıtlar. İkinci olarak da” bu görüşün evrensel olarak kabul gördüğünü düşünsek bile 

bu durum, sayısız önyargıların, yanlış sanıların, düşünmeyen çoğunluk tarafından 

inatla sürdürüldüğünü göz önüne getirirsek doğruluğu çok zayıf kalır” şeklinde 

yanıtlar. 
                                                 
166 Berkeley, Philosophical Writings, An Essay on Motion, Cambridge Univ. Press, 2009, New 
York, s. 260. 
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Dokuzuncu temel neden olarak, filozoflar eyleyen biricik şey olan tine 

başvurmak yerine, duyu idealarının şeyler tarafından uyarıldıklarını ve onlara 

benzediklerini varsayarlar. Berkeley ise bu durumu ilkin, “filozofların tine değil, 

duyu idealarına başvurmasında” ve “bunlara güç ya da etkinlik yüklemesinde bir 

tutarsızlık olduğunu görememelerinden kaynaklanır” şeklinde açıklar. İkincisi, bu 

ideaları zihnimizde uyandıran tin, sınırlı sayıda duyulur idealarla belirlenip, 

sınırlanmamıştır. Üçüncüsü, tinin eylemi düzenli, tek biçimlidir. Doğanın akışı 

herhangi bir şeyle kesilse, insanlar üstün bir tinin varlığını tanımaya hemen 

hazırdırlar. Ancak doğanın akışı, şeylerin düzeni, zincirleme sürüp gitmesi, bunları 

yaratanın gücünün, bilgeliğinin, iyiliğinin en büyük kanıtı olsa bile, bunlar öylesine 

değişmez, öylesine alışık olduğumuz bir düzende ilerler ki “özgür bir tin”in 

doğrudan etkisi olduğunu düşündürmez. Bu, Berkeley’e göre, “gerçekte bir kusur 

olan değişkenliği, eylemde kararsızlığı özgürlüğün belirtisi saymaktan” 

kaynaklanmaktadır.168 

Onuncu temel neden olarak, bu görüşlere matematik ve felsefedeki doğruların 

birbirini tutmadığı öne sürülerek karşı çıkılır. Örneğin dünyanın devindiği 

astronomlar tarafından kabul edilir. Ancak Berkeley’in ilkelerine göre böyle bir şeyin 

olması imkânsızdır. Çünkü devinim sadece bir idea ise bundan, algılanmadığı sürece 

var olamaz sonucu çıkar. Oysa dünyanın devinimi duyuyla algılanamaz. Ama 

Berkeley bu durumu, “söz konusu bu inanış iyi anlaşılırsa, ilkelerle uyum içinde 

olduğu görülür” şeklinde yanıtlar. Çünkü astronomların gözlemlerinden yola çıkarak 

dünyanın devinip devinmediğini sorgulamak, “şu koşullarda, dünyadan ve güneşten 

şu kadar uzaklıkta olsaydık, dünyanın da tıpkı gezegenlerden biriymiş gibi onlarla 

birlikte devindiğini algılardık” sonucuna varmak için gerekçemizin olup olmadığını 

sorgulamakla aynı şeydir. Buradaki her şeyin kuşku duyulmayacak, değişmez doğa 

kurallarına dayanılarak görüngülerden derlendiği açıktır. 

On birinci temel neden olarak, bitkilerdeki yapının, hayvanlardaki düzeneğin 

ne işe yaradığı sorulur. İç kısımlarında böylesine ince düşünülerek bir araya 

getirilmiş bir çeşitlilik olmasaydı bitkiler büyüyemez, hayvanlar devinemez miydi? 

Bunlar idea olduklarına göre ne güçleri ne de eyleme yetileri vardır. Bir tinin “ol” 

                                                 
168 A.g.e., s. 69. 
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buyruğuyla ortaya çıkıyorlarsa, bu insanlara, ister insan yapımı olsun, ister doğa 

ürünü olsun, şeylerdeki ince yapının, yapay düzenin hiçbir işe yaramadığını 

düşündürür. Bu öğretiye göre örneğin, bütün düzenekleriyle bir saat yapan 

zanaatçının, yaptığı şeylerin bir işe yaramadığını, ibreyi yönetenin, günün saatlerini 

gösterenin anlak olduğunu düşünmesi gerekir. Eğer böyleyse, zanaatçı düzenekleri 

yapıp bir araya getirmese bile anlağın saati göstermesi gerekir. Peki saat 

bozulduğunda, usta bir el onardığında, giderilen bozukluk nasıl açıklanacak? Yani 

çok ince tasarlanmış sayısız cisim ve makine için ilkelere dayanarak nasıl doyurucu 

açıklama verileceği, bunların var oluş nedenlerinin nasıl açıklanacağı sorulur. 

Bütün bunlara Berkeley ilkin, “tanıtlanabilecek şeylerin doğruluğu ve 

kesinliği karşısındaki karşı çıkışlar çok önemsiz kalır”, ikinci olarak, çoğunluğun 

benimsediği ilkeler kesin doğrudur denilemez” diyerek yanıt verir. Bu durumda 

“Tanrı, şeyleri aygıtlarla, makinelerle etkilemek gibi bir dolambaçlı yolu neden 

izlesin ki?” diye sorulabilir. Zira Tanrı’nın bu araçlar olmaksızın sadece kendi 

istenciyle bu etkileri ortaya çıkarabileceğini kimse yadsıyamaz. Bu karşı çıkış, sözü 

edilen makinelerin zihin olmaksızın var olduğunu savunanlara hemen tersini 

düşündürebilir. Katılık, hacim, şekil, devinim ve benzerlerinde doğada herhangi bir 

etki ortaya çıkaracak eyleme gücü ve etkinlik yoktur. Dolayısıyla, zihin olmaksızın 

var olduğunu savunanların boşa konuştukları ortadadır. Çünkü algılanmadan var 

oldukları zaman bunlara, tine yüklenen bir iş, yani algılanabilir etkileri üretme işi 

yüklenmektedir, yani bir nevi, bunlarla tin eşdeğer tutulmaktadır ki, bu da 

imkânsızdır. 

Doğaya bu düzeni verenin, doğayı yaratanın bazen bu düzenin dışında alışkın 

olmadığımız bir durum ortaya koyarak egemenliğini göstermesi gerekebilir. Genel 

doğa kurallarına aykırı bir şeyin ortaya çıkması insanları şaşırtır ve bu da insanların 

Tanrısal Varlık’ı korku ve saygıyla kabul etmelerini sağlar. 

Aslında on bir maddede ortaya konulan asıl karşı çıkış şudur: idealar 

gelişigüzel ortaya çıkmazlar, aralarında neden-etki denilen bir bağlantı bulunur. Bir 

de bunların sahne gerisine gizlenen, düzenli ve sanat işi katışımları vardır ki, bu 

gizliliği ancak filozofların meraklı gözleri ortaya çıkarabilir. 
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Tüm bunlara Berkeley ilk olarak, “idealar arasındaki bağlantı neden etki 

bağlantısı değil, bu bir im ya da gösterge ile gösterilen bir bağlantıyı içerir” diyerek 

cevap verir. Örneğin “ateş kendisine yaklaştığımda canımın yanmasına neden olan 

şey değil, beni o acıya karşı önceden uyaran imdir”. Copleston’un da dediği gibi, 

“ateş ona yaklaşmam üzerine duyduğum acının nedeni değil, ama beni onun 

konusunda önceden uyaran işarettir.”169 Başka bir bakımdan, işittiğim ses, şu ya da 

bu devinim ya da çevredeki cisimlerin çarpışmasının etkisi değil, sadece bunların 

göstergesidir. İkinci olarak, ideaların makineleri oluşturmasıyla, yani yapay ve 

düzenli katışımları oluşturmasıyla harflerin birleşerek sözcükleri oluşturması aynı 

nedene dayanır. Birkaç özgün ideanın çok sayıda eylemin ve etkinin göstergesi 

olabilmesi için bunların çeşitli şekillerde katışımları zorunludur. Bu katışımların, 

evrensel ölçüde işe yaramaları ve kalıcı olmaları için kurallı ve ustaca bir bilgelikle 

yapılmış olmaları gerekir. Bu şekilde, şu eylemleri yapınca nelerin oluşacağına, şu 

ideaları ortaya çıkarmak için hangi yöntemin izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgi verir. 

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

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

“Adlarını söylediğim ve kendilerinden söz ettiğim odun, taş, ateş, 
su, et, demir ve benzeri şeyler hep bildiğim şeylerdir. Duyularım ile 
algılamasaydım onları bilmeyecektim ve duyularla algılanan şeyler 
doğrudan doğruya algılanırlar; doğrudan doğruya algılanan şeylerse 
idealardır ve idealar zihinsiz var olamazlar; onun için, onların 
varlığı algılanmalarından ibarettir; bu yüzden onlar bilfiil 
algılandıklarında artık varlıkları hakkında hiç bir şüpheye yer 
kalmaz.”170 

Philonous ihtiyaçların karşılanması için başka türden düşünmeye gerek 

duymamaktadır. “Duyumsanabilir bir şeyin varlığını onun algılanmışlığından, 

düşüncemde bile olsa, ayıramam ya da soyutlayamam.”171 Örneğin, ateş ideası ile 

gerçek ateş arasında ve ateşin neden olduğu acı ile acının ideasını birbirinden 

ayrılamaz. Eğer gerçek ateş, ateş ideasından farklı bir şey ise, acı da aynı şekilde acı 

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

zihne bağlı olarak var olabilecekleri açıktır. 

                                                 
169 Copleston, Felsefe Tarihi: Berkeley-Hume, s. 56. 
170 Berkeley, Hylas ile Philonous Arasında Üç Konuşma, s. 94. 
171 A.g.e., s. 94. 
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On ikinci temel neden olarak, “madde deyince, uzam, şekil, katılık, devinim 

idealarının dışında, sadece zihin olmaksızın var olan ya da algılanmaksızın var olan 

eylemsiz, duyusuz idealarımızın ara nedeni olan bir tözü anlatmak istiyoruz. İşte bu 

anlamda özdeğin var olması olanaklıdır” denilebilir. Berkeley ise buna yanıt olarak 

ilkin, “ilineksiz bir töz varsaymak, tözsüz ilinekler varsaymak kadar saçmadır” der. 

İkinci olarak, “bu bilinemez tözün var olduğunu kabul etsek bile bu töz nerdedir? 

Zihinde olmadığına göre ve uzamda zihinde olduğu için yerde de olmadığına göre bu 

tözün var olduğu bir yer yoktur” der. 

Buradaki madde, ne eyler, ne algılar, ne de algılanır; eylemsiz, duyusuz, 

bilinmez töz bu anlama gelir. Hiçbir şey taşımayan bu tanım, neredeyse hiçin 

betimlemesine götürür. Ancak deniliyor ki, “bu töz Tanrının istenciyle insan 

zihninde ideaların oluşmasında hazır bulunan bilinemez bir ara neden’dir”. Berkeley 

ise buna, “ne duyu olan, ne de düşünce yoluyla algılanabilen, ne anlıklarımızda idea 

oluşturabilen, ne uzamlı, ne biçimli olan, ne de bir yerde var olan bir şeyin nasıl olup 

da hazır bulunabileceğini bilmeyi gerçekten çok isterdim” şeklinde yanıt verir.172 

“Berkeley madde kavramının ya çelişkili ya da boş olduğunu 
savunur. Bu kavram eğer var olmaları algılanmaları anlamına gelen 
niteliklerin, algılanmayan tözü olarak düşünüldüğünde çelişkilidir; 
aynı doğuştan kör bir insan için renklerin ifade ettiği anlam gibi, 
bizim için niteliklerin bilinmez tözü olarak düşünüldüğünde, ise 
boştur.”173 

Ara nedenle anlatılmak istenen, şeylerin olağan düzeninde ya bir etki ortaya 

çıkaran etmen ya bu etkiye eşlik eden ya da ondan önce gelen bir şeydir. Ancak 

Berkeley’e göre bu, bilinemeyen töz anlamında söylenen özdeğe uygulandığında 

oradaki anlamların hiçbirine uymaz. Çünkü edilgin ve eylemsiz bir madde için bu, 

bir etmen ya da etkileyici neden olamaz. Bütün duyulur niteliklerden yoksun olduğu 

için de algılanamaz. Böylece parmağımın yanması, ardından gelen acının aranedeni 

olduğu söylendiğinde olduğu gibi ikinci anlamda da; yani etkiye eşlik eden ya da 

ondan önce gelen anlamında da algıların aranedeni olmaz.  

Berkeley’e göre insanlar, renk, şekil, devinim ve bütün diğer niteliklerin zihin 

olmaksızın gerçekten var olduğunu düşündüler. Bu nitelikler kendi başına 

                                                 
172 A.g.e., s. 76. 
173 Winkler, Berkeley: An Interpretation, Clerandon Press, Oxford, 2002, s. 178. 
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kavranamadığı için de bunların içinde bulunduğunu düşünmeyen bir töz varsaymak 

gerekliymiş gibi gördüler. Sonradan renklerin, seslerin ve bütün diğer ikincil 

niteliklerin zihin olmaksızın var olmadığına ikna olduklarında bu dayanağı, bu 

maddesel tözü ses, renk gibi ikincil niteliklerden sıyırdılar ve geride sadece anlık 

dışında var olabileceklerini düşündükleri birincil nitelikleri şekli, devinimi ve 

benzerlerini maddesel desteği gerektirecek şeyleri bıraktılar. Oysa bunların da zihin 

olmaksızın var olmadıkları ya da kendilerini algılayan bir tin olmaksızın var 

olmadıkları gösterildi. Böylece, özdeğin varlığını varsaymak için artık hiçbir neden 

kalmadı. Bununla birlikte, özdeğin düşünmeyen bir dayanağı olduğunu söylemenin 

olanaksız olduğu görüldü. 

Son olarak, özdeğin, bilinemeyen bir şey olduğunu, ne töz, ne ilinek, ne de 

idea olan eylemsiz, düşüncesiz, bölünemez, devindirilemez, uzamsız, hiçbir yerde 

var olmayan bir şey olduğunu söylendiğinde ne olur? Berkeley’e göre eğer böyle 

söylenirse, tin ya da araneden ya da herhangi bir olumlu ya da bağıntılı madde 

kavramı, bunların hepsini geçersiz kılmış olur. Böylece madde sözcüğüne 

başkalarının hiçe yüklediği anlam yüklenmiş olur ve bu durumda bu sözcükler birbiri 

yerine kullanılabilir. Başka deyişle, eğer özdeği yukarıdaki gibi düşünürsek onu daha 

öncede söylediğimiz gibi hiçle eşdeğer duruma getirmiş oluruz. 

Ortaya koyulan bu ilkelere baktığımızda insan bilgisini idealara ve tinlere 

ilişkin olmak üzere iki ana başlığa indirgeyebiliriz. 

2.2. İdealar Üzerine 

İdealara ilişkin bilgimiz oldukça karanlık ve çapraşıktır. Duyu nesnelerinin 

birini düşünülür ya da zihinde; diğerini ise düşünmeyen şeylerin tinler tarafından 

algılandıklarından ayrı olarak, kendi başlarına doğal bir kalıcılıklarının olması 

anlamında, gerçek ve zihin olmaksızın var olduklarını düşünerek, ikili bir var oluş 

varsayarak, tehlikeli bir yanlışa sürüklenilmiştir. İnsanlar, bir yandan gerçek şeylerin 

zihin olmaksızın var olduğunu, bir yandan da bilgilerinin bu gerçek şeyle 

uyuştuğunda bilgi olabileceğini düşündükleri sürece hiçbir zaman gerçek bilginin 

varlığından emin olamazlar. Çünkü algılanan şeylerin algılanmayan şeylerle, yani 

zihin dışında var olan şeylerle uyuşup uyuşmadığı bilinemez. 
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Renk, şekil, devinim ve benzerleri sadece zihindeki duyumlar olarak 

düşünüldüklerinde eksiksiz olarak bilinebilirler. Çünkü bunların hepsi algılanabilir 

durumdadırlar, ama bunlar imge ya da belirti olarak görülebilir. Eğer bunlar imge ya 

da belirti olarak değil de, zihin olmaksızın var olan şeyler ya da ilk örnekler olarak 

görülürse, o zaman kuşkuculuğun içine düşülür. Bu durumda da şeylerin gerçek 

nitelikleri değil, görüngüleri görülür. Herhangi bir şeyin uzamının, şeklinin, kendinde 

ne olduklarını bilmek olanaksızdır. Ancak bunlar duyumlara göre, duyularımızla 

bağlantılı olarak ne olduklarını bilinebilir. Şeyler değişmeden kalsa bile, idealar 

değiştiği için hangi ideanın gerçekte var olan neyi temsil ettiği, hatta aralarında bu 

niteliği temsil eden bir idea bulunup bulunmadığı saptanamaz. Öyle ki, bütün bilinen, 

görülen, duyumsanan, işitilen sadece bir düş ya da serap olabilir ve nesneler 

dünyasında var olan gerçek şeylerle hiç uyuşmayabilir. Bütün bu kuşkucu eğilim, 

şeylerle idealar arasında bir ayrım olduğunu varsaymaktan ve şeylerin zihin 

olmaksızın var olduğunu; algılamaksızın şeylerin var olduğunu varsaymaktan 

kaynaklanır.  

Düşünmeyen şeylere, algılamaksızın bir var oluş yüklendiği sürece, 

düşünmeyenin gerçek doğasını bilmek bir yana, böyle bir şeyin var olduğunu bile 

bilmek olanaksızdır. 

Düşünmeyen bir şey, algılanmaktan başka bir şey değildir. Herhangi bir 

duyulur nesnenin, görme ve dokunma yoluyla doğrudan algılanması ve aynı zamanda 

doğada var olmaması açık bir çelişmedir; yani doğada var olan ne varsa algılandığı 

için vardır. “Var olan her şey zihin ve onun idealarından ibarettir.”174 Kısaca 

söylenirse, Berkeley’e göre dünyada sadece iki çeşit şey vardır: zihin ve zihindeki 

idealar.175  

Kuşkuya yer bırakmamak için ve sağlam, güvenilir, gerçek bir bilgi dizgesi 

kurmak için öncelikle şey, gerçeklik ve var oluş sözcüklerinin ne anlama geldiği 

ortaya koyulmalıdır. Çünkü bu sözcüklerin anlamları bilinmediği sürece şeylerin 

gerçek varlığı üzerine boş yere tartışılır ya da bu tartışmadan boş bir savla çıkılır. 

                                                 
174 Hospers, An introduction to Philosophical Analysis, Routtedge and Kegan Poul, London,1953, s. 
506. 
175 Wornack, The Principles of Human Knowledge, introduction Part, Fontana Pres, Glaskow, 1962, 
s. 37. 
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Şey ya da varlık en genel addır; şey, aralarındaki tek ortak nokta 
yalnızca bir adla gösterilmek olan birbirinden büsbütün farklı ve 
ayrışık iki türü, yani tinlerle ideaları kapsar. Birinciler etkin, 
bölünemez tözlerdir; ikinciler ise kendi başlarına kalıcı olan 
zihinler ya da tinsel tözler tarafından taşınan ya da onlarda var olan 
eylemsiz, süreksiz, bağımlı varlıklardır.176 

Bu da gösteriyor ki birinciler, etkin, bölünemez, bozulamaz tözlerken, 

ikinciler, eylemsiz, süreksiz, geçici tutkular yani kendi başına kalıcı olmayan, 

zihinler ya da tinsel tözler tarafından ancak var olabilen bağımlı varlıklardır. 

Berkeley’e göre filozofların hiçbir şey bilmediklerini iddia ederken 

kastettikleri de, aslında budur: “Doğada herhangi bir gerçek cisimsel şeyin var 

olmasına imkân yoktur.”177 Bu yüzden filozoflar hiçbir şey bilmediklerini bilirler ve 

bu da insan bilgisinin doruk noktasıdır. 

Kendi varlığımızı içe bakış yöntemiyle, yani düşünmeyle kavrarken 

başkalarının varlığını usla kavrarız. Zihinlere, tinlere, etkin varlıklara ilişkin bir 

ideamız yoktur, ancak bu varlıklara ilişkin bir bilgimiz ya da kavramamızın 

olduğundan şüphe yoktur. Eğer ideaları, bağıntıları algılamaksızın biliyorsak, o halde 

bağıntılar idealardan, yani bağıntılı şeylerden farklıdır. Berkeley’e göre ideaların, 

tinlerin ve bağıntıların hepsi kendi içinde insan bilgisinin nesnesi ve konuşma 

konusudur. Ayrıca, idea teriminin kapsamını bildiğimiz biçimde ya da bizde bir 

kavramı bulunan her şeyi gösterecek şekilde genişletilmesi uygun değildir. 

Berkeley idea kavramını oldukça geniş bir anlamda, zihnin algıladığı her şeye 

karşılık gelecek biçimde kullanır. Karışıklığı önlemek için belli ayrımlar yapar. Bu 

doğrultuda yaptığı ilk ayrım duyu algısı ile imgelem üzerindendir. Berkeley 

açısından tüm idealar düşüncenin nesneleridir: “İde denildiğinde duyunun ya da 

imgelemin doğrudan nesnesini anlıyorum.”178 Bununla birlikte, bazı idealar şeyleri 

temsil ederken, bazıları da şeylerin kendileridir. 

Duyulara gelen idealar gerçek şeylerdir ve gerçekten vardırlar. Ancak bir 

duyumun ya da ideanın varlığı sadece algılanmasına bağlı olduğu için ve bir idea 

ancak bir ideaya benzeyebileceği için, ideaların kendilerini algılayan bir zihin 

olmaksızın var olmaları ya da zihin olmaksızın var olan ilk örneklerin benzerleri 
                                                 
176 Berkeley, İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine, s. 89. 
177 Berkeley, Hylas ile Philonous Arasında Üç Konuşma, s. 92. 
178 Berkeley, A Essay Towards A New Theory of Vision, madde 45. 
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olmaları mümkün değildir. Duyuyla algılananlara, zihin tarafından algılanmayıp 

kendilerini algılayan bir tin tarafından ortaya çıkarıldıklarında bunlara dışsal 

denilebilir. Ayrıca duyulur nesneler, kendi zihnimizde değil de başka bir zihin 

tarafından algılandıklarında bunların farklı bir anlamda da olsa “zihin olmaksızın” 

var olduklarını söyleyebiliriz. Bu durumda, gördüğüm şeyler gözlerimi kapadığımda 

da başka bir zihinde var olmak suretiyle vardır demektir. 

O halde Berkeley felsefesi açısından üç tür ideden bahsedebiliriz: 

1. Bunların ilki olan idealar, duyulanımın bir sonucu olarak, duyular 

üzerinde kalan izlerle ortaya çıkmaktadırlar. 

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

şeyler olarak ortaya çıkarlar,  

3. Bundan başka idealar, hafıza ve imgelemin yardımıyla şekillenebilen 

şeyler olarak da değerlendirilebilir.179 

Duyuyla algılanan nesneler, kendi başlarına kalıcı olarak var olamazlar, yani 

bunlar, içinde var olabilecekleri bir tözden ya da onları taşıyan şeyden bağımsız bir 

var oluşlarının olması imkânsızdır. Zira algılanan şeylerin, algılanmaktan ayrı bir var 

oluşlarının olması olanaksızdır ve bu nedenle bunlar eyleyebilen, düşünebilen ve 

kendilerini algılayabilen uzamsız, bölünemez, değişmez tözlerden ya da tinlerden 

başka herhangi bir tözde var olamazlar. 

Berkeley’e göre, algı nesnelerinin dışsal var oluşlarına ilişkin yanlışlıkların ve 

güçlüklerin en önemli kaynağı soyut idealar öğretisidir. En yakından, en basit, en 

eksiksiz bildiğimiz şeyleri soyutlayarak düşündüğümüzde, kavranılamaz görünürler. 

Tek başlarına ele aldığımızda ise zaman, yer ve devinim herkesin bildiği şeylerdir, 

ancak bunlar bir metafizikçinin eline düştüğünde duyuları olan insanların 

kavrayamayacağı kadar soyutlaşır. Örneğin uzamı ve devinimi bütün diğer 

niteliklerden ayırmaya, kendi başlarına düşünmeye kalkarsak bunları hemen gözden 

kaybeder, büyük yanılgılara düşeriz. Bu durumda “ateş sıcak değildir” ya da “duvar 

beyaz değildir” vb gibi “nesnelerdeki sıcaklık ve renk sadece şekil ve devinimden 

ibarettir” türünden tuhaf paradokslar çıkar. Buradaki sorun çifte soyutlamadan 
                                                 
179 Saadet Yediç, “Berkeley Felsefesi Açısından “İde” Kavramının Kapsamı ve İşlevi”, Yüksek 
Lisans Tezi, İ.Ü., S.B.E. Felsefe Anabilim Dalı, İstanbul, 2010, s. 48. 



 116

kaynaklanır. Çünkü hem uzamın diğer niteliklerden soyutlanabileceği hem de 

uzamın varlığının algılanmasından soyutlanabileceği varsayılır. Ancak söylenenler 

üzerine düşünen biri, bütün duyulur niteliklerin her zaman duyum ve gerçek 

olduğunu; nerede uzam varsa -burada zihin kastediliyor- orada renk de olduğunu ve 

bunların ilk örneklerinin sadece başka bir zihinde var olabileceğini; duyu 

nesnelerinin de duyuların harmanlanmasından, bileşiminden ortaya çıkan bir 

kütleden başka bir şey olmadıklarını; hiç birinin algılanmadan var olarak var 

sayılamayacağını bilir. Diğer bir deyişle duvar, uzamlı olduğu gibi beyazdır da ya da 

ateş uzamlı olduğu gibi sıcaktır da. 

Herkes bir insan için mutluluğun ne demek olduğunu ya da bir nesne için 

iyinin ne demek olduğunu bildiğini sanır. Ancak bütün tikel zevklerden ayrılmış 

soyut bir mutluluk ideasını ya da iyi olan her şeyden ayrılmış soyut bir iyi ideasını 

tasarlayabilecek çok az insan bulunur. Yine adalete ve erdeme ilişkin belirli idealara 

sahip olmadan da adil ve erdemli olunabilir. Bunlar ve bunlara benzer sözcüklerin 

bütün tikel kişi ve eylemlerden soyutlanmış genel kavramları temsil ettiği sanısı 

ahlakı güç duruma düşürmüştür. Bu durum insanların ahlak araştırmalarından 

yeterince yararlanamamalarına sebep olmuştur, yani soyutlama öğretisinin, ahlaka ya 

da yararlı bilgi alanlarına verdiği zarar hiç de küçümsenecek cinsten değildir. 

Bütün bu ortaya konulanlardan sonra şu sonuçlara varılabilir: 

İlkin, filozoflar anlıktan, yani zihinden ve tinden ayrı bir doğal etkileyici 

neden araştırırken aslında boşuna çaba harcıyorlar. 

İkinci olarak, filozofların asıl yapması gereken, bütün yaratılışın bilge ve iyi 

bir etmenin işi olduğunu dikkate alarak düşüncelerini şeylerin ereksel nedenlerine 

yöneltmektir. Filozofa düşen, dikkatlerini doğal şeylerin uyarlandıkları, dile 

getirilmesi olanaksız bir bilgelikle uygun kılındıkları çeşitli ereklere çekerek, bu 

şeylere açıklama getirmektir. Dahası bu, filozofun uygulaması gereken iyi bir 

yöntemdir. 

Üçüncü olarak, bu ortaya konulanlardan artık doğadaki nesneler üzerine 

araştırma yapılmayacak, gözlemler ve deneyler yapılmayacak gibi bir şey 

anlaşılmamalıdır. Bu araştırmaların insana yarar sağlaması, onlardan genel sonuçlar 

çıkarmamıza olanak tanıması, şeylerin kendilerinin değişmez alışkanlıklarının ya da 
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bunlar arasındaki bağlantıların sonucu değil, sadece Tanrı’nın dünyayı yönetirken 

insanlara sunduğu iyiliğin ve lütfün bir sonucudur. 

Dördüncü olarak, görüş alanımızdaki görüngüleri büyük bir incelikle 

gözlemleyerek genel doğa yasalarına ulaşılabilir ve bunlardan da diğer görüngü 

türleri türetilebilir ya da tanıtlanabilir demek doğru değildir. Çünkü bu türden bütün 

türetimler Doğayı Yaratan’ın her zaman aynı biçimde, yani değişmez biçimde iş 

gördüğü ve ayrıca ilke olarak kabul ettiğimiz kurallara uyarak iş gördüğü 

varsayımına dayanır, ancak bu bilinemez. 

Doğada görülen değişmez, düzenli ve kalıcı yöntemler, Yaratan’ın kendi öz 

niteliklerini görmemiz için gözlerimizin önüne serdiği, yaşamımızı kolaylaştırmak ve 

mutlu olabilmek için nasıl davranılması gerektiği konusunda yön vermek için 

kullandığı bir dildir, yani görülen her şey Tanrı’nın gösterdikleridir. Bu nedenle 

gördüğümüz her şey aslında Tanrı’yı gösterir.180 Görüngülerden oluşturdukları 

kurallardan görüngü türetenler nedenlerden çok göstergeleri dikkate alıyor demektir. 

Oysa Berkeley’e göre, doğal göstergeler herhangi bir kurala bağlı kalmadan ya da 

benzeşimleri bilmeden de anlaşılabilir. Nasıl ki genel dil bilgisi kurallarına fazlasıyla 

bağlı kalmak yazıyı çirkinleştirirse, genel doğa kurallarından çıkarım yaparken 

benzeşimin sınırlarını zorlamak da insanları yanlışa sürükler. 

Bilge bir kişi bir kitabı okurken düşüncelerini, dilbilgisi değerlendirmeleri 

üzerine değil, anlam üzerine yöneltir ve bu anlamdan yararlanma yoluna gider. 

Bunun gibi, bir doğa kitabını okurken de bu kitabı her tikel görüngünün tikel 

kurallarına indirgemek ya da bu kuralların nasıl çıktığı savıyla ilgilenmek zihnin 

saygınlığına yakışmayan bir tutumdur. Berkeley’e göre doğal şeylerin güzelliklerine, 

inceliklerine, düzenine, çeşitliliğine bakarak zihnimizi dinlendirmek ve onu 

yüceltmek; böylelikle Yaratan’ın görkemine, büyüklüğüne, gücüne, iyilikseverliğine 

ilişkin kavramaları uygun çıkarımlarla genişletmek, Yaratılış’ın öğelerini 

tasarlandıkları amaçlara, Tanrı’nın şanına, kendimizin ve diğer insanların geçim ve 

sefasına elden geldiği kadarıyla araç kılmak gibi daha soylu amaçlar peşinde 

olunmalıdır. 

                                                 
180 Urmson, Berkeley, Oxford University Press, 1982, Oxford, s. 64. 
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Soyut genel idealar öğretisinden ve cisimlerin zihin olmaksızın var oldukları 

düşüncesinden kaynaklanan yanılgılardan doğa felsefecilerinin yanında 

matematikçiler de bir nebze olsun sorumludurlar. Aslında baktığımız zaman 

matematiğin de tamamıyla doğru olduğu düşünülemez. Matematikçiler savundukları 

kanıtları apaçık dile getirseler de, temel ilkeler nicelik düşüncesiyle sınırlanmıştır. 

Matematikçilerin ortaya koyduğu ilkeler, doğrudur, ancak matematik alanının 

dışında kaldığı için, bu bilimin gelişimi boyunca örtük olarak gizli kalmış 

varsayımlar içeren maksimleri de olabilir. Gizli ya da gözden kaçmış bu yanılgılar 

bütün bilim dallarına dolayısıyla felsefeye de yayılmıştır. Toparlarsak, 

matematikçiler gerek gizli gerek açık soyut idealar ve şeylerin algılanmaksızın var 

olduğu yanılgısından bir şekilde sorumludur. 

Aritmetiğin konusu sayılan soyut sayı ideaları kurgusal bilginin önemli bir 

bölümünü oluşturduğu düşünülür. Kimi filozoflar, sayıların soyut, saf ve anlıksal bir 

doğalarının olduğu sanısına inanır ve onları oldukça önemserler. Böylece kılgıda 

hiçbir yararı olmayan en önemsiz sayısal kurgulamalara bile değer biçilmiş ve 

kimilerinin zihni sayılarda çok büyük gizlerin yattığını düşünmüş ve doğal şeyleri 

bunlarla açıklamaya bile kalkışmıştır. Ancak burada ortaya koyulanlara 

baktığımızda, sayılara ilişkin incelemelerin kılgıda araç olarak yararlı olmadıklarını 

ve yaşamı kolaylaştırmadıklarını görürüz. 

Buradaki söylenenlere baktığımızda, Berkeley’e göre soyut bir idea olmadığı 

sonucu çıkar. Böylece sayı, birimlerin bir araya getirilmesi olduğuna göre ve soyut 

birim ya da soyut idea diye bir şey yoksa o zaman, sayısal adlarla ya da şekillerle 

gösterilen soyut sayı ideaları da yoktur. Eğer aritmetikteki kuramlar adlardan, 

şekillerden, kendilerine sayı verilen tikel şeylerden, tüm kullanımlardan ve kılgıdan 

soyutlanmışlarsa, o zaman bu kuramların hiçbir nesnesinin olmadığı varsayılabilir. 

Böylece sayıların kılgıya göre ikincil olduğunu, sadece bir kurgulama işi olduğunu 

düşündüğümüzde ise yavan ve önemsiz olduğunu görürüz. 

Aritmetiğin sağladığı şey sadece göstergeleri, insanları şeylerle ilişkilerde 

nasıl eylemesi ve onları insanların istekleri doğrultusunda nasıl doğru kullanmak 

gerektiği konusunda yönlendirmektir. Sayılara ilişkin soyut doğruluk ya da ilk 

savlardan çıkarım kuralları yardımıyla türetilebilen şeylerin, sayılabilen tikel 
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şeylerden başka hiçbir nesneyle ilgileri yoktur. Bunlar sadece başlangıçta salt 

gösterge olarak dikkate alınan, insanların hesaplama ihtiyacı duyduğu tikel şeyleri 

uygun biçimde temsil edebilen adlar ya da harflerdir. 

Sayılardan sonra geometrinin nesnesi olan uzama baktığımızda; uzam, her 

yerde geometrinin tanıtlamaları ve ilkeleri ile öylesine ayrılmaz bir bağlantı içinde 

olduğu varsayılır ki, bu konuda hiç kimse kuşku duymaz. Bu sanı, geometrik 

paradoksların kaynağı olduğu kadar matematiği zorlaştıran ve sıkıcı kılan şeylerin de 

nedenidir. Eğer hiçbir sonlu uzamın sayısız parça barındırmadığı veya sonsuza kadar 

bölünemediği gösterilebilirse, geometri bilimi birçok çelişki ve güçlükten 

arındırılmış olur. 

Düşüncelerimizin nesnesi olan her tikel sonlu uzam sadece zihinde var 

olabilen bir idea olduğu için ondaki her bir parça algılanmalıdır. Eğer düşünülen 

sonlu uzamda sayısız parça algılanamıyorsa, bu sonlu uzamda sayısız parça yok 

demektir. İster duyuyla algılansın isterse de zihinde bir şekli çizilsin, belli bir 

doğruda, yüzeyde ya da katıda sayısız parça ayırt edilemez. Bu da gösteriyor ki, tikel 

sonlu uzamda sayısız parça yoktur. Gördüğümüz uzamlar kendi idealarımızdan başka 

bir şey değildir. Dolayısıyla idealarımızdan hiç birini sonsuz sayıda idealara 

böldüremeyiz. Başka deyişle, idealarımız sonsuz bölünebilir değildirler. Eğer sonlu 

uzamla sonlu idea anlatılmak isteniyorsa, sonlu bir niceliğin ya da uzamın sonsuz 

sayıda parçadan oluştuğunu söylemek açık bir çelişmedir. Ancak anlığında soyut 

genel idealar öğretisine ilişkin önyargıları bulunan birisi, soyut anlamda ele alınan 

uzamın sonsuz bölünebilir olduğuna inandırılabilir. Böylece duyu nesnelerinin zihin 

olmaksızın var olduğuna inanan birisine sadece inç uzunluğunda olan bir çizginin, 

farkına varılmayacak kadar küçük de olsalar sayısız parçalara sahip olduğu kabul 

ettirilebilir. İşte bu yanılgılar nasıl geometricilerin zihninde yer etmişse, diğer 

insanların da zihinlerinde yer etmiş usavurmalarını benzer şekilde etkilemiştir.  

Sonsuz sayıda küçük parça olmadığı, yani sonlu nicelikte sonsuz sayıda parça 

olamayacağı öğretisinin benimsenmesi durumunda geometrinin temelleri yıkılır 

denilebilir. Ancak burada gösterilen Berkeley’in ortaya koyduğu ilkelere göre, 

geometride yararlı olan ve insan yaşamına kolaylık sağlayan her şey kalıcı olarak 

ayakta kalır; uygulamalı bilimden zarar görmek bir yana hatta kazançlı bile çıkabilir. 
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Doğruluğundan kuşku duyulmayan ilk savlardan çıkarım yoluyla türetilen 

birçok önerme küçük parçaların kullanıldığı yöntemlerle bulunmuştur; küçüklerin 

var olması bir çelişme olsaydı bu önermelerin hiçbir zaman ortaya çıkmaması 

gerekirdi şeklinde karşı çıkılır. Berkeley buna yanıt olarak, iyi araştırıldığında sonlu 

çizgilerin sonlu küçük parçalarını hatta minimum parçalardan dahi daha küçük 

niceliklerden yararlanılarak ortaya koyulan ya da böyle nicelikleri kavramanın 

zorunlu olduğu hiçbir durum söz konusu değildir. Dahası bu durum olanaksız olduğu 

için, hiçbir zaman böyle bir şeyin yapılmamış olduğu görülecektir. Aslında kuşkuya 

düştüğümüz durumlarda buradaki ilkelere başvurarak gerçeğin ne olduğunu 

öğrenebiliriz. Çünkü ilkeler, insan bilimlerini eskisinden daha açık, daha özlü, daha 

kapsamlı ve daha ulaşılabilir kılar. 

2.3. Soyut İdealar Öğretisi 

Nesnelerin var olması onların algılanmalarına bağlıdır. Şeyler algılanan 

dışında nedir? Gerçek varlıklar nelerdir? Kendi idealarımız ya da duygularımız 

dışında neyi algılayabiliriz? Bunlar algılanmaksızın nasıl var olabilirler? Berkeley’e 

göre bu sorunlar soyut idealar öğretisinden kaynaklanır. Berkeley, soyut idea 

kavramının hem felsefe hem de genel iletişim için gerekli olmadığı düşüncesindedir. 

“Her çeşit insan kolaylıkla iletişim kurabildiğine göre, iletişim için 
soyut idealar oluşturmak gibi güç bir iş gereksizdir sonucunun 
çıkması doğal görünüyor.”181  

Ona göre, soyut idealar olmaksızın da felsefe yapılabilir. Dahası genel olarak 

iletişim de kurulabilir. Anlayış gücümüzde doğal bir zayıflık, yetersizlik bulunması 

ve zihnimizin sınırlı olması insanları soyut idea kavramına sürüklemiştir. Ancak 

Berkeley’e göre, soyut idealara yönelme ve bu yönelmeden kaynaklanan sorunlar 

“önce toz kaldırıp, sonrasında önümüzü net görememekten sızlanmaya” benzer. 

“Sorunu bütün yönleriyle inceledikten sonra, bugüne dek filozofları 
oyalayan ve bilgiye giden yolu tıkayan güçlüklerin, hepsinin 
olmasa da çok büyük bir bölümünün tümüyle bizden 
kaynaklandığını, yani önce ortalığı toza duman boğup sonra da 
görememekten yakındığımızı düşünüyorum.”182 

                                                 
181 Berkeley, İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine, s. 24. 
182 A.g.e., s. 14. 
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Berkeley felsefesinde var olmak, tikel olmak, yani soyut olmamak anlamına 

gelmektedir. Evren tamamıyla tikel şeyleri algılayan tikel ruhlardan oluşmaktadır. 

Sadece tikel idealar mantıklı olarak düşünülebilir. Görüldüğü üzere Berkeley soyut 

idealar eleştirisinde oldukça derine iner. 

“O yalnızca tikel şeylerin idealarının düşünülebilir türden idealar 
olduklarını dile getirir. Dolayısıyla Berkeley’e göre ‘tikel idea’ya 
karşıt anlamda kullanılan ‘soyut idea’ ifadesi anlaşılabilirlikten 
uzaktır.”183 

Bu görüşe göre onların varlıklarını reddetmek bile uygun değildir. Soyut 

ideaların reddi iki durumdan hareketle gerçekleşir: Bunların ilki kendisinin düşünce 

ve algı nesnelerini dikkatli ve önyargısız biçimde inceleyen biri için doğrudan 

ulaşılabilir olan ve büyük önem taşıyan belli gerçeklerin var olduğudur.184 İnsanları 

bu durumdan uzaklaştıran ise bir tür önyargıdır; soyut idealar doktrinine bağlılıktır. 

Bu doktrin bizi hâlihazırda ulaşılabilir olandan uzaklaştırır. İkincisi soyut ideaların 

bizi metafizik saçmalıklara götüreceğidir.185 Dikkatli düşünen biri için açık ve kesin 

olarak görülebilecek meseleler, soyut idealar öğretisi nedeniyle zor, problematik ve 

kafa karıştırıcı hale gelir. Sonuç olarak “soyut bir ideanın temsil ettiği iddiasında 

olan şey imkânsızdır, imkânsız olan tutarsızdır, tutarsız olan da tasarlanamaz. Bu 

durumda soyut idea var olamaz.”186  

Berkeley’e göre soyut idealar, bilginin artmasına herhangi bir katkı sağlamaz. 

Bütün bilgi, Berkeley’e göre tümel kavramlarla ilgilidir. Ancak bu kavramlar 

soyutlamayla belirlenmemektedir. Çünkü bir şeyin kesin, pozitif doğası onun 

kavramıyla değil, temsil ettiği tikel şeylerle arasındaki ilişkiden anlaşılır. 

“Euph: Şeylerin gerçekten var olabilmeleri ya da gerçekten 
parçalara ayrılmış biçimde algılanabildikleri ölçüde, zihnin belli bir 
anlamda soyutlama yapabildiğini yadsımıyorum. Örneğin, bir 
insanın başı bedeninden, renk hareketten, biçim ağırlıktan ayrı 
olarak soyutlanabilir ya da birbirlerinden ayrı tasarlanabilir. Ancak 
bu zihnin genel soyut ideaları tasarlayabileceği anlamına gelmez, 
böyle bir şey mümkün görünmemektedir.”187 

                                                 
183 Fogelin, Routledge Philosophy Guidebook to Berkeley, s. 32. 
184 A.g.e., s. 33. 
185 A.g.e., s. 33. 
186 Winkler, Berkeley: An Interpretation, s. 33. 
187 Berkeley, Philosophical Writings, Alciphron, s. 299. 
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Tikeller kendi doğalarına uygun biçimde var olmakla tümeli olanaklı 

kılmaktadır. Diğer bir deyişle, bir üçgen, eşkenar, ikizkenar, bir şekle sahip vb. 

olmaksızın düşünülemez. Ancak düşünülen bu üçgen hangi biçimde olursa olsun, her 

türden çizgisel üçgeni temsil eder ve bu anlamıyla da tümeldir. “Üçgenliğin kendisi 

tümeldir, aynı anda pek çok farklı yerde bulunabilme özelliğine sahiptir. Herhangi 

bir üçgen söz konusu edildiğinde, üçgenliğin bulunmadığından ya da ortaya 

çıkmadığından bahsedilemez. Ancak üçgenliğin kendi başına bir var oluşa sahip olup 

olmadığı tamamen ayrı bir sorudur. Berkeley’in bu soruya cevabı kesin bir hayırdır. 

O her ‘şeyin’, ki burada şeyden kasıt kendi başına var olabilen her şeydir, tikel 

olduğunu iddia eder. Philonous, var olan her şeyin tikel olduğunun herkes tarafından 

kabul edilir olduğunu belirtir.”188 

Bu durumda ya her bir üçgen ayrı ayrı tanımlanmalı ki bu imkânsızdır ya da 

her birinin eşit olarak temsil edildiği soyut bir idea bulunmalıdır. Bu şekilde de ne 

kenar ne de açı eşitliklerinden biri merkeze alınabilir. Çünkü bu her bir üçgene göre 

değişir. Kenarlarına, açılarına vb. bakarak bir şekil olarak üçgenin ne olduğunu 

söyleyebiliriz. Ancak bu soyut, genel, değişmez bir üçgen ideasını ifade etmez. 

Üçgen ideasını biçimlendirmek, üçgenlik ideasını biçimlendirmekten farklı 

değildir. Berkeley’e göre, düşüncemizin içeriğini, yine düşüncede bulduğumuz 

idealar oluşturur. Yani zihnimizdeki idealar bizim düşüncelerimizi oluşturur; biz 

idealar aracılığıyla düşünürüz. “Ancak bu düşünce, yalnızca üçgenliği düşünmek ile 

üçgenliğin ayrı olarak var oluşunu düşünmek arasındaki ayrımı yapmayı mümkün 

kılmaktadır. Çünkü her iki içerik de aynı ideayı çağırır görünmektedir. Eğer bu 

düşünce doğruysa, üçgenlik ideasını biçimlendirirken, aynı zamanda üçgenliğin 

ayrıca var olduğunu –başka bir deyişle imkansız olanı- tasarlamış oluyoruz. 

Berkeley’in bütünüyle inandığı bir düşünce, düşünülebilirlik ile olanaklılığın 

uyuşuyor olduğudur.”189 

Bir şey ancak olanaklı olursa düşünebiliriz. Örneğin, bir gülün kokusunu 

kendisinden soyutlayarak düşünmek mümkündür. Çünkü bunlar gerçekten ayrı ayrı 

var olabilirler ya da algılanabilirler. 

                                                 
188 Winkler, Berkeley: An Interpretation, s. 30. 
189 A.g.e., s. 31. 



 123

“Duyuyla belki de hiçbir zaman böyle bölünmüş olarak 
algılamadığım şeyleri gerçekten de düşüncemde bölebilir, ya da 
birbirinden ayrı düşünebilirim. Böylece kolsuz bacaksız bir insan 
gövdesi imgeleyebilir, ya da gülün kendisini düşünmeden 
kokusunu düşünebilirim. Buraya dek soyutlayabileceğimi – eğer 
gerçekten birbirinden ayrılmış olarak var olması ya da edimsel 
olarak böyle algılanması olanaklı nesneleri ayrı ayrı düşünmekten 
daha ileri gitmeden yaptığım bu işi soyutlama olarak adlandırmak 
uygun düşerse – yadsımayacağım. Ancak benim düşünce ya da 
imgelem gücüm gerçek var oluş ya da algı olanağını aşamaz.”190 

Bir üçgen tanımı gereği üç kenara sahiptir. Üçgenin hem üçgen olup hem de 

aynı zamanda dörtkenarlı olması ise tutarsızdır. Tutarsızlığı nedeniyle de Tanrı bile 

dörtkenarlı bir üçgeni var edemez. “Tanrı bir üçgen yarattığında, tanım gereği üç 

kenarlı bir şekil yaratmış olur; ancak dört kenarlı bir şekil yarattığında ise aynı 

tanımdan ötürü üçgenden farklı bir şey yaratmış olur. Berkeley, soyut ideaların 

temsil ettiği varlıkların, dört kenarlı üçgenler ya da evli bekarlar gibi, tutarsız 

oldukları görüşündedir. Berkeley böylece Tanrı’nın bile böyle bir varlığı yaratmaya 

gücünün yetmeyeceği sonucuna ulaşır. Tanrı’nın varlıkları tasavvur edip de, bu 

varlıklara şekil vermeye kalkıştığında amacına ulaşamaması gibi bir durum söz 

konusu olamaz. Çelişkileri bağdaştırmak sınırsız bir zihin için bile mümkün 

değildir.”191 

Belli bir boyuta sahip olmayan bir üçgeni anlayamayız. Böyle bir üçgen 

ideasına sahip olduklarını düşünenlerin, kendilerini böyle bir şeyin mümkün 

olmadığına ikna etmeleri için, bu tarz bir ideayı zihinlerinde şekillendirmeye 

çalışmaları yetecektir.192  

Berkeley sayı ideasıyla ilgili olarak da üçgen kavramında olduğu gibi bir yol 

izlemektedir. Ona göre sayı sözcüğü tözsel bir isimden başka bir şey değildir. Bu 

yüzden, sayılı tüm işaretlerden, sözcüklerden, şeylerden ayrı olarak soyut bir sayı 

tasarlamak olanaksızdır. Başka bir deyişle sayı ideası, sayıyla ilgili olan isim ve 

niteliklerden ve bütün sayılabilir tikel şeylerden soyutlanamaz 

“Euph: Fakat ne sen ne de ben ayrı bir basit sayı ideası 
düşünebilsek de, sayısal isimleri uygun ve belirgin bir biçimde 
kullanabiliyoruz. İşlerimizin düzeni ve yönetiminde bizi 

                                                 
190 Berkeley, İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine, madde 5. 
191 Winkler, Berkeley: An Interpretation, s. 36. 
192 Fogelin, Routledge Philosophy Guidebook to Berkeley, s. 32. 
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yönlendiriyorlar ve öylesine bir zorunluluğa sahipler ki, onlar 
olmaksızın ne yapmamız gerektiğini bilemezdik. Ve dahası eğer 
diğer insanların yetilerinin de benim yetilerim gibi 
değerlendirilirse, kesin bir basit soyut sayı ideası elde etmek, dine 
ilişkin herhangi bir gizemi idrak etmek kadar zordur.”193 

Berkeley genel ideaların her zaman soyutlama yoluyla oluşturulduğunun 

varsayıldığını dile getirir: “İdeaların nasıl genelleştiklerini inceleyerek sözcüklerin 

nasıl genelleştiklerini daha iyi değerlendirebiliriz. Burada, genel ideaların var 

olduklarını saltık anlamda yadsımadığıma, yalnızca soyut genel idealar olduğu 

düşüncesine karşı çıktığıma dikkat edilmelidir.”194 Yani Armstrong’un da belirttiği 

gibi Berkeley, belli bir anlamda genel düşünceleri kabul etmeye hazır olsa da soyut 

genel düşüncelerin olduğunu yadsır.195 Tikel olan bir idea, aynı türden diğer tek tek 

ideaları temsil ettiğinde ya da onların yerine kullanıldığında genel olmaktadır. Bu 

noktada Berkeley bir doğruyu ikiye bölme örneğini verir. 

“Bir geometri uzmanının bir doğruyu iki eşit parçaya bölme 
yöntemini uyguladığını düşününüz. Diyelim ki bir inç uzunluğunda 
siyah bir çizgi çiziyor: bu her ne kadar kendi başına tikel bir doğru 
ise de, bu doğru genel anlamı bakımından olabilecek bütün 
doğruları temsil eder; çünkü bu tikel doğruda tanıtlanan bütün 
doğrularda ya da genel olarak doğruda tanıtlanmış demektir. Bu 
tikel doğru nasıl gösterge durumuna getirildiğinde genel oluyorsa, 
salt kendi başına tikel olan ‘doğru’ adı da gösterge olduğunda 
genelleştirilmiş olur.”196 

Bir inçlik siyah bir çizgi, kendi başına tikel bir çizgidir. Burada bütün tek tek 

çizgilerin yerine kullanılır. ‘Genel bir çizgi’den çıkmıştır. Ancak bu belli çizginin bir 

şeye işaret ediyor olması, onu genel yapmaktadır. Ele alınan ‘çizgi’ isim olarak 

tamamen tikel iken, bir şeye işaret etmesi nedeniyle geneldir. Başka bir deyişle, 

genelliği kendinden değildir, bunu tek tek bütün tikel çizgilere borçludur. Berkeley’e 

göre genel soyut idealar, soyut doğalar ve kavramlar öğretisinin bir sonucu olarak 

ortaya çıkmıştır. Bu sorunun temeli dile dayanmaktadır. 

Böylesine evrensel olarak kabul edilmiş olan sanının kaynağı da, kapsamı da 

usun kapsamından daha dar bir şey değildir. Bu düşüncenin doğru olduğu, soyut 

ideaları savunanların, bunları adlandırma amacıyla oluşturduklarını söylemelerinden 

                                                 
193 Berkeley, Philosophical Writings, Alciphron, s. 299. 
194 Berkeley, İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine, s. 22. 
195 Armstrong, Berkeley’s Philosophical Wrintings, New York, 1965, s. 49. 
196 Berkeley, İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine, s. 23. 
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açıkça görülür. “Buradan söz ya da tümel simgeler olmasaydı, hiçbir zaman 

soyutlama düşüncesi de olmayacaktı yargısı açıkça çıkıyor.”197 

Konuşma ya da tümel işaretler diye bir şey olmazsa, soyutlama da olmaz. 

Dilin doğasına bakıldığında, öncelikle her bir sözcüğün tek bir anlamı olduğu 

düşünülmektedir. Her genel adın, tek bir doğru anlamı olduğu ve bu anlamın da 

soyut idealar tarafından oluşturulduğu düşünülmektedir. Bu soyut idealar üzerine 

derinlemesine bir inceleme yapılırsa, genel adın tek bir şeye karşılık geldiği görülür. 

Berkeley’e göre burada gözden kaçan nokta şudur: her bir genel ad, tek bir şeye 

karşılık gelmemekte; pek çok tikel ideayı içermektedir. Dolayısıyla tek bir adın 

sadece bir anlamı olduğu ve tek bir tikele karşılık geldiği söylenemez. Ancak bu 

tanım farklı özelliklere, niteliklere sahip tüm üçgenler için geçerli olan bir tanımdır. 

Örneğin üçgen, üç dik doğru ile sınırlanan bir düzlem olarak tanımlandığında 

bu ad, başka şeyleri değil de sadece belli bir ideayı gösterir. Bir tanım yapılırken, 

tanımlanan adın anlamı belli idealarla sınırlanır. Ancak Berkeley bunu kabul etmez. 

Ona göre, bu üçgen tanımında yüzeyin büyüklüğünden yada küçüklüğünde, 

kenarlarının uzun yada kısalığından, eşit yada farklılığından ve kenarlar arasındaki 

açılardan bahsedilmemiştir. Bu durumda üçgen sözcüğünün anlamını sınırlayan belli, 

değişmez bir idea yoktur. Bir adı sürekli aynı tanıma bağlamak ayrı, bu adın her 

yerde aynı ideanın yerini tutması ayrı şeylerdir; bunlardan ilki gerekli, ikincisiyse 

yararsız ve kullanışsızdır.”198 

Diğer yandan dilin tek amacı iletişim değildir. “Dilin belli bir tutkuyu 

uyandırmak, bir eyleme yöneltmek ya da ondan caydırmak, tini belli bir düzene 

sokmak gibi başka amaçları da vardır.” Berkeley, 1996, s. 30. Bununla birlikte, dilin 

bazı duygular uyandırmak gibi bir görevi de vardır. Ancak örneğin korku, öfke vb. 

gibi duygular da, her defasında bir soyut ideanın zihinde uyandırılmasına ihtiyaç 

yoktur. 

“Genel ve soyut terimlerin, konuşma dâhilinde işe yarar oldukları 
olgusu, pek çok insanı, bu gibi terimlerin etkisini layıkıyla 
kavramıyor olsalar bile, yanlışa sürükler. Nitekim bu terimler, bir 
anlamda konuşmayı kısaltmak, bir anlamda da öğretme niyetiyle 
filozoflar tarafından yaratılmışlardır. Bunun edeni bu terimlerin, 

                                                 
197 A.g.e., s. 28. 
198 A.g.e., s. 29. 
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tam olarak maddi ve tikel olanda var olan, şeylerin doğasına uygun 
olmaları değil; ancak kavramları ya da en azından tümel önermeleri 
oluşturuyor olmalarıyla sınırlı olmak üzere, öğretim için münasip 
olmalarıdır.”199 

Bazı sözcüklerin kullanımları idea olmaksızın yeterli olur. Bunun içinse 

başlangıçta bir takım ideaların anlamlarının bilinmesi gerekir. Ancak bir kere bir dile 

alışıldı mı artık her defasında bu soyut idealara geri dönme zorunluluğu da ortadan 

kalkar. 

2.4. Tinler Üzerine 

Tine ilişkin bir ideamız olmadığı için, tinlerin doğasına ilişkin hiçbir bilgiye 

sahip değiliz. Tin ideasının var olmasının olanaksız olması nedeniyle, insan anlığı 

bunu algılayamaz. Ancak bu ideayı algılamaması, insan anlığının bir kusuru olarak 

görülmemelidir. Tin düşünmeyen şeylerin ya da ideaların içinde var olabileceği tek 

töz ya da tek dayanaktır. Her şeyi kendinde taşıyan ya da her şeyi algılayan bu tözün 

bir idea olması ya da ideaya benzemesi imkânsızdır.  

Ancak insan için, kavranılamaz olan bazı özelliklere ait, algılanamayan bir 

dayanak var olamaz mı? Eğer madde denilen şey, bilinmeyen özelliklerin bilinmeyen 

dayanağı ise bu ne bilinebilecek ne de ilgilenilmesi gereken bir konudur. Ne olduğu 

ve nedeni bilinmeyen bir şeyin, yaratacağı herhangi bir kolaylıktan bahsedilemez. 

Nitelikler duyumlardan ve idealardan başka bir şey değildirler ve onları algılayan bir 

zihinde var olabilirler.200 Bu, bütün olası idealar için de böyledir. Buna karşılık belki 

de tözleri bilmemizi sağlayacak duyumuz yoktur, hatta “böyle bir duyumuz olsaydı 

kendi ruhumuzu da bir üçgeni bildiğimiz gibi bilirdik” diyerek karşı çıkılır. Berkeley 

ise buna, “eğer yeni bir duyumuz olsaydı, onunla ancak bir takım yeni duyumlar ya 

da yeni duyum idealarını bilirdik” şeklinde cevap verir. 

İdeanın düşünmekte, eylemekte ya da kendi başına kalıcılıkta tine benzemesi 

olanaksız olsa da yine de kimi yönleriyle benzer olabileceği, bir ideanın ya da bir 

imgenin her bakımdan özgün olana benzemesinin zorunlu olmadığı söylenir. Buna 

yanıt olarak Berkeley, “eğer idea sözü edilen şekilde tini temsil etmiyorsa, onu 

herhangi bir şekilde de temsil etmesi olanaksızdır” der. İsteme, düşünme ve idea 
                                                 
199 Berkeley, Philosophical Writings, An Essay on Motion, s. 245. 
200 B. Jonathan, Locke, Berkeley, Hume Central Themes, Oxford University Press, New York, 
1971, s. 113. 
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algılama yetilerini göz önüne almazsak, ideanın tine benzeyebileceği başka bir şey 

kalmaz. Çünkü tin, düşünen, algılayan ve isteyen bir şeydir. 

Ruh, tin, töz terimlerinin işaret ettiği bir idea yoksa bu terimler, bütün 

önemlerini yitirir ve büsbütün anlamsız olurlar diyerek karşı çıkılır. Berkeley bunu, 

“bu sözcüklerin anlamı ne bir ideadır ne de bir ideaya benzer bir şeydir; ancak 

ideaları algılayan, isteyen ve onlar üzerine uslamlama yapan gerçek bir şeydir” 

şeklinde yanıtlar. “Ben neysem o şey, yani ben terimiyle imlediğim şey, ruh ya da 

tinsel töz terimiyle anlatılmak istenilen şeyle aynı anlamdadır”. Bu durumda “başka 

adların doğrudan anlamlarına idea denilebildiğine göre, tin ya da ruh adlarıyla 

gösterilen şeye de pekâlâ aynı şey denebilir” denirse Berkeley bunu, “zihnin bütün 

düşünmeyen nesnelerindeki ortak özellik edilginliktir, nesnelerin var oluşları 

algılanmaktan başka bir şey değildir. Ruhun ya da tinin var oluşu ise algılanmak 

değildir; o var oluşu algılamaktan ve düşünmekten başka bir şey olmayan etkin bir 

varlıktır” şeklinde yanıtlar.201 Berkeley'e göre, kendi zihnime ya da benime ilişkin 

doğrudan bir algısal deneye sahip olmadığım için, ama doğrudan ve aracısız olarak 

sadece zihnimin çeşitli niteliklerini ya da faaliyetlerini algıladığım için, kendi 

zihnime ya da benime ilişkin bir ideaya sahip olduğum söylenemez. Başka deyişle 

zihnin faaliyetleri ve çeşitli nitelikleri doğrudan algılanırken, zihnin kendisi 

doğrudan algılanamaz. Ancak, buradan yola çıkılarak zihinden ya da benden söz 

etmenin anlamsız olduğu sonucuna varılamaz. Çünkü sonsuz sayıda ideaya ek 

olarak, bu ideaları bilen ve algılayan bir şey, algılama, isteme, imgeleme ve 

anımsama gibi faaliyetlere ek olarak, bu faaliyetleri gerçekleştiren aktif bir varlık 

vardır ki, bu da zihin ya da ruh ya da bendir. Öyleyse çift anlam taşıyacak sözler 

etmemek, birbiriyle benzeşmeyen doğaları birbirine karıştırmamak için tini ideadan 

ayırt etmek gerekir. Burada Berkeley aslında birilerine gönderme yapar. Çünkü 

örneğin, Baxter, Berkeley’de bir çelişki olduğunu söyler. Şöyle ki ‘bir taraftan 

duyumları bizde Tanrı uyandırmaktadır’ derken, diğer taraftan ‘biz objeleri doğrudan 

görmekteyiz’ demek bir çelişki değil midir?” diye sorar.202 Oysa Berkeley’de böylesi 

bir çelişki yoktur. Buradaki sorun olayları Tanrı gözüyle görmek ile insan gözüyle 

görmek arasındaki ayrımdan kaynaklanıyor. Dahası Tanrı insanlarda bir izlenim 
                                                 
201 Berkeley, İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine, s. 122-123. 
202 Baxter, Berkeley Perception and Indentity, in Philosophy and Phenomenological Research, 
1991, Vol.LI No:1, s. 140. 
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uyandırmak için madde gibi bir aracıya ihtiyaç duymaz. Onlar Tanrı’nın neden 

olduğu şeyleri doğrudan görür. 

Grayling’e göre de Berkeley’de algılanan şey doğrudan algılanır. Ancak bu 

Tanrı’nın onlara neden olmadığı anlamına gelmez.203  

Aslında “tine ilişkin bir kavramımız kabaca vardır” denebilir. Öncelikle bu 

sözcüğün anlamını biliyoruz; yoksa buna ilişkin olumlu ya da olumsuz söz 

edemezdik. Hatta başka tinlerin zihinlerindeki ideaları, bu ideaların benzerleri olan 

kendi zihnimizdeki idealar aracılığıyla nasıl biliyorsak, başka tinleri de ruhumuz 

aracılığıyla öyle biliriz. Bu durumda başka tinlerle arasında benzerlik olan ruhumuz, 

bu anlamda başka tinlerin imgesi ya da ideasıdır. Örneğin başkasının algıladığı 

mavilik ya da sıcaklıkla benim algıladığım mavilik ve sıcaklık arasında benzerlik 

vardır. Bu benzerlikten dolayı, ruhumuz başka tinlerin imgesi ya da ideasıdır. 

Ruhun ölümsüzlüğünü savunanların, ruhun onu var eden Yaratan’ın gücüyle 

bile yok edilemeyecek bir şey olarak gördüklerini düşünmemeliyiz. Ruh sadece, var 

olan doğa yasalarıyla ve devinimlerle bozulamayacak, değiştirilemeyecek bir şeydir. 

İnsan ruhunu beden gibi ölümlü ve bozulabilir bir şey olarak görenler, onun bir 

yaşam dizgesinden başka bir şey olmadığını düşünenlerdir. Böylesi bir varlık kolayca 

dağılabilir; barınağının yıkılmasıyla da varlığını sürdürmesi olanaksızdır. Kötü insan 

erdem ve dine karşı etkili bir zehir olan bu sanıyı kabul etmiş ve oldukça da değer 

vermiştir. Ancak yapıları ve dokuları ne olursa olsun bütün cisimler, zihindeki 

idealardan başka bir şey değildir ve zihin bunlardan akın karadan farklı olduğu kadar 

farklıdır. Ruh uzamsız, bölünemez ve cisimsel olmayan dolayısıyla da bozulamaz bir 

şeydir. Doğal cisimleri etkileyen değişme, bozulma, devinim ve çözünmelerin etkin, 

basit ve bileşik olmayan bir tözü etkilemeleri olanaksızdır. O halde böylesi bir varlık 

doğanın gücüyle değişemez, bozulamaz. Bu da insan ruhunun ölümsüz olduğunu 

gösterir. 

Ruhlarımız, duyusuz, etkin olmayan nesnelerin bilindiği gibi bilinemez, yani 

idea yoluyla, ruhlarımızın bilinmesi olanaksızdır. Tinler ve idealar birbirinden 

öylesine farklıdırlar ki, bunlarla ilgili olarak “vardır” ya da “bilinebilir” dediğimizde 

bunların her iki doğada da ortak olan bir şeyi gösterdiği düşünülmemelidir. Bunlarda 

                                                 
203 Grayling, Berkeley, London; Geralg Duckworth and Ltd, 1986, s. 60. 
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benzer ya da ortak hiçbir şey yoktur. Yetilerin sayısı arttığında ya da kapsamı 

genişlediğinde “tini de tıpkı üçgeni bildiğimiz gibi biliriz” şeklinde düşünmemeliyiz. 

Böyle düşünmek sesi görmeyi beklemek kadar saçmadır. 

Etkin bir varlığa ya da bir eyleme ilişkin bir kavrama sahip olmak tam 

anlamıyla bunlara ilişkin bir ideamız olduğunu göstermez. Zihin ve zihnin idealar 

üzerindeki edimi sözcüklerinin ne anlama geldiği biliniyorsa, bu sözcüklere ilişkin 

zihinde bir bilgi ya da kavram var demektir, yani bildiğim şeye ilişkin bir kavramım 

da vardır. Örneğin ben elma sözcüğünün ne anlama geldiğini biliyorsam, zihnimde 

bu sözcüğe ilişkin bir kavramım ya da bilgim var demektir. İdea ve kavram 

sözcükleri genelde birbiri yerine kullanılır, ancak Berkeley buna karşı çıkmamakla 

birlikte, “farklı olan şeyleri farklı adlarla ayırt etmek açıklık ve uygun ifade kullanma 

olanağı sağlar” der.204 Örneğin, bütün idealara ilişkin bir ideamız yoktur, ancak 

şeyler arasındaki idealara ve bağlantılara ilişkin bir kavramımız vardır. Eğer idea 

sözcüğünün kapsamı tinleri, bağıntıları ve edimleri de içine alacak kadar 

genişletilirse, eninde sonunda bu, sözel bir sorun olur. 

Soyut idealar öğretisi özellikle tinsel şeylerle ilgilenen bilimleri 

çarpıklaştırmış ve karanlığa sürüklemiştir. İnsanlar, zihnin güçleri ve edimlerine 

ilişkin soyut kavramlar oluşturabileceklerini ve bunları nesnelerden ve etkilerinden 

olduğu kadar tinden ve zihinden de ayırarak düşünebileceklerini sanmışlardır. 

Böylece soyut kavramlar olarak gördükleri pek çok karanlık ve çok anlamlı terimleri 

metafiziğe ve ahlaka sokmuşlar ve böylece de aydınlar arasında sayısız uyuşmazlığa 

yol açmışlardır. Ancak hiçbir şey insanları zihnin doğasına ve işlemlerine ilişkin 

yanılgılara sürüklemekte, bu şeyler üzerine duyulur terimlerle konuşmaktan daha 

etkili olmamıştır. Örneğin istenç, ruhun devinimi demektir deniliyor; bu tıpkı bir topa 

raketle vurulduğunda topun zorunlu olarak devindiği gibi, insan zihninin de duyu 

nesneleri tarafından itildiği, yönlendirildiği gibi bir inanç aşılamaktadır. Bu da ahlaki 

açıdan tehlike olacak sayısız yanlışlıklara yol açar. 

Burada söylenenlere baktığımızda, diğer tinlerin varlığını bilmek için onların 

işlemlerine ya da insanların zihninde uyandırdıkları idealara bakmak yeterlidir. 

Çeşitli devinimler, değişimler ve idea katışımları algılarken, bunlara eşlik eden, 
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ortaya çıkarken onlarla bir arada olan belli tikel etmenler olduğu bilgisi edinilir. Bu 

yüzden başka tinlere ilişkin bilgim kendi idealarıma ilişkin bilgim gibi dolaysız 

değildir. 

Bazı şeylere baktığımızda, bu şeylerin ortaya çıkarılmasında insan 

etmenlerinin etkisi vardır diye düşünebiliriz. Ancak, algıladığımız ideaların ya da 

duyumların büyük çoğunluğunu oluşturan doğa yapıtları, insan istenci tarafından 

ortaya çıkarılmamıştır, yani bunlar insan istencine bağlı değildir. Kendi başlarına 

kalıcı olamayacaklarına göre bunları oluşturan, bu şeylerin nedeni olan bir başka tin 

vardır. Doğal şeylerin değişmez düzenini, bu düzenin sürekliliğini, yaratılanın büyük 

parçalarındaki şaşırtıcı görkem ve güzelliğini, küçük parçalıklarındaki incelik ve 

zarafetini, bütündeki şaşmaz uyumunu, hayvansal acı ve zevk yasalarını, güdüleri, 

tutkuları göz önüne getirirsek teklik, öncesizlik-sonrasızlık, sonsuz bilgelik, iyilik, 

kusursuzluk yüklemlerinin ne anlama geldiğini dikkate alırsak, bunların sözü edilen, 

“her şeyi yöneten” ve “her şeyin kendisinden oluştuğu” tinin yüklemleri olduğunu 

anlarız.  

Tanrı’yı kendimizden başka herhangi bir zihin ya da tin kadar hiçbir kuşkuya 

yer bırakmaksızın doğrudan bilebiliriz. Doğanın etkileri insan etmenlerine yüklenen 

etmenlerden daha çok olduğu için Tanrı’nın var oluşunun insanların var oluşundan 

çok daha açık olarak algılandığını söyleyebiliriz. Bir insanın ya da onun ortaya 

koyduğu her etkiyi gösteren her im Doğayı Yaratan tinin varlığını belirgin kılar. 

İnsan istencinin diğerlerini etkilemek için bedeninin organlarının devinimi dışında 

hiçbir nesnesi olmaması, böyle bir devinimin başkalarınca anlaşılabilmesinin ya da 

başkalarının tininde bir idea uyandırabilmesinin tamamıyla Yaratan’ın istencine bağlı 

olması bunu gösterir. Her şeyi erkinden gelen buyrukla yapan tinlerin birbirlerinin 

var oluşlarını algılayabildikleri ilişkiyi sürdüren sadece Yaratan’dır. Ancak herkesi 

aydınlatan, yönlendiren bu arı ışığın kendisi görünmez. 

Düşünmeyen insanlar, “Tanrı’yı bir insanı gördüğümüz gibi görebilseydik, 

onun varlığına inanır ve buyruklarını yerine getirirdik” derler. Berkeley’e göre, her 

şeye egemen olan Yaratan’ı türdeşlerimizden daha açık ve daha bütün görmek için 

gözümüzü açmak yeterlidir. Diğer bir deyişle, bir insan tini ya da bir kimse idea 

olmadığı için algılanamaz. O halde bir insanın boyunu, şeklini, devinimini, rengini 
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gördüğümüzde, sadece zihnimizde uyanan belli duyumları ya da ideaları algılarız. Bu 

algılanan belirli çokluklar, benzer sonlu yaratılmış tinlerin var olduğunu göstermeye 

yarar. Bu nedenle insan sözcüğü eğer bizim gibi yaşayan, devinen, algılayan, 

düşünen bir varlık anlamındaysa, bu şekilde insanı değil de sadece belli bir idea 

derlemesini görüyoruz demektir, aynen bu şekilde Tanrı’yı da görürüz. Aralarındaki 

tek fark, tikel insan zihnini gösteren şey sonlu ve sınırlı idea topluluğu iken, 

tanrısallığın apaçık belirtilerini, baktığımız her yerde algılamamızdır. İnsanların 

devinimine ilişkin her şey nasıl onların erklerinin göstergeleri ya da etkileri ise 

gördüğümüz, duyduğumuz, algıladığımız her şey de Tanrı’nın erkinin göstergesidir 

ya da onun etkisidir. Öyleyse biraz düşündüğümüzde zihinlerimizin yanı başında 

duran, zihinlerimizi etkileyen bu ideaları, bu duyumları yaratan, kendisinin 

buyruğuna ve yönlendirmesine bağlı olduğumuz, kısaca içinde yaşadığımız, 

devindiğimiz, varlığımızı bulduğumuz bir tinin var oluşundan daha açık bir şey 

olamaz. Berkeley’e göre, böylesine Tanrı’nın varlığının apaçık belirtileriyle 

kuşatılmışken, bunlardan etkilenen çok az insanın olması ahmaklığın ve 

dikkatsizliğin acıklı bir göstergesidir. Çünkü duyulan, görülen, koklanan her şey 

Tanrı’nın insanlara bir işaretidir, yani aslında Tanrı bir insana karşısındaki bir 

insandan çok daha yakındır.  

Berkeley’in görüşlerinden yola çıkarak dünyayı bir metin olarak alırsak, bu 

metin Tanrı’dan bağımsız değildir. Çünkü Berkeley Tanrı’yı gerçek uzay olarak 

görür. İnsanların zihnindeki idealar bile Tanrının iradesine bağlıysa, o zaman tabiatı 

tutarsız eylemler dizesi olarak göremeyiz. Hatta Berkeley’e göre bir kitabı okurken 

doğrudan algılanan şey harflerdir, ancak bunlar insanlara başka bir şeyi anlatırlar. 

Diğer bir deyişle, harfler görüldüğü halde kelimenin anlamı anlaşılır, yani görünenle 

anlaşılan şey farklıdır. O halde dünyayı da bu şekilde anlamlandırabiliriz. Nasıl ki 

harflerin arkasından düzenli bir anlam çıkartabiliyorsak, görünüm karmaşasının 

arkasında da bir düzenli olaylar serisi bulunabilir. Berkeley’in dediği gibi eğer Tanrı 

insanlara güçlü bir bilgiye ulaşma arzusu verdiyse bu, insanların bulabileceği bir şey 

olmalıdır. Çünkü ona göre, benim zihnimdeki idealar benimdir, ancak bunlar benim 

tarafımdan yaratılmamıştır. O halde bendeki ideaların gerçek düzenleyicisi ben 

değilsem, dünya bir metin olsa da gerçek yazarı ben değilim demektir.  
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER 

Locke ve Berkeley'in kuramları, deneyci yaklaşımın iki karşıt uç noktasını 

oluşturur. Aralarındaki karşıtlık, çıkış noktalarının ortak olması nedeniyle, felsefi 

realizm ya da gerçekçilik ve idealizmin aynı sorun ve konular üzerindeki değişik 

tutumlarını en açık bir biçimde gösterir.  

Felsefe tarihine bakıldığında, bilgiyi deneyime indirgemeye eğilimli birçok 

filozoftan söz edilse de deneyciliği dizgeli bir şekilde ortaya koyan düşünür 

Locke’tur. Locke en başta doğuştan fikirler görüşüne karşı çıkmış ve zihnin herhangi 

bir deneyime girmeden önce boş bir kâğıt/tablo gibi olduğunu (tabula rasa) ve 

deneyimle doldurulduğunu ileri sürmüştür. Locke’tan sonra Berkeley de deneyci 

bilgi kuramını savunmuştur. Bu açıdan bakıldığında Locke ve Berkeley'in bilgi 

görüşleri, deneyci yaklaşımın temel taşlarını oluşturur. Ancak çıkış noktaları ortak 

olsa da fikir ayrılığına düştükleri noktalar da mevcuttur.  

Locke ve Berkeley'in görüşlerinin aynı olduğu alanlar epistemoloji 

kapsamında kalırken, epistemolojinin arka planında gördükleri metafizik yapılar 

taban tabana karşıttır. Bir başka deyişle, bu iki filozofun, bilgiye ulaşma yöntemi 

aynı olsa da bu bilginin kaynağını çok farklı biçimde yorumlamaktadırlar. Özellikle 

Berkeley felsefesi, büyük oranda Locke’un felsefesi üzerine yaptığı eleştiri ve 

yorumlarla bilinmektedir. O, Locke’un ortaya koyduğu problemlerden hareket ederek 

sistemini kendi düşünceleri üzerine kurarak Locke’un deneyciliğini idealist bir temele 

dayandırır.  Bu nedenle, Berkeley felsefesine temel oluşturma açısından Locke, 

önemli bir konuma sahiptir.  

Felsefe tarihinde pek çok önemli tartışmaya konu olan ide kavramı, Locke ve 

Berkeley’in bilgi görüşlerini açıklayan temel kavramlardan biri konumundadır. 

Bilgiye ilişkin sorunlardan yola çıkan bu iki filozof, algıyı, bilgi edinmenin tek yolu 

olarak görür. Bilginin içeriğini algı yoluyla edinilen idelerin oluşturduğu konusunda 

da aynı görüştedirler. Ancak bu idelerin nereden geldiği konusunda birbirlerinden 

ayrı açıklamalar verirler. Locke, deneyci epistemolojisine temel olarak deneyciliği 

aşan materyalist bir ontoloji önerirken, Berkeley deneycilikte tutarlı olmak adına bu 

gerçekçiliği yadsımıştır. Ona göre, eğer bilginin kökeni algı ise, o zaman bilgi sadece 

algı içerikleri olmalıdır. Gerçekçi ya da materyalist ontoloji bu içeriklerin ötesine 
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ilişkindir. Oysa algı içeriğinden bağımsız olarak bunun arkasındakini 

kavrayamadığımıza göre, bu içeriğin kökeninin hangi niteliklere sahip olduğunu da 

bilemeyiz.  O, “bilgimiz algıyla sınırlı ise, algıya neden olanı hiçbir zaman 

bilemeyiz” diyerek dış dünyanın varlığını yadsımıştır. İşte bu iki filozof arasındaki 

asıl mesele bu dış dünya kavramından kaynaklanmaktadır. 

Bu açıdan baktığımızda aslında gerek Locke gerekse Berkeley’in bilgi 

görüşlerinin merkezine oturan dil-düşünce-gerçeklik problemidir diyebiliriz. Her iki 

filozofa göre de “dil sözcüklerden oluşur”205  ve sözcükler gerçeklikteki şeylerin 

yerlerini tutmaz. Ancak Locke’a göre “gerçeklik dilde ifade edilene kadar hem 

“duyum”da hem de “düşünme”de değişime uğrar. Dolayısıyla, dil, gerçekliğin 

kendisini değil, gerçekliğe karşılık gelmeyen ancak gerçekliğin yerine ikame 

ettiğimiz bir zihinsel imgesini yansıtır.”206  

Bir başka deyişle Locke’a göre zihinde bir ideaya sahip olmak, dış dünyadaki 

bir nesnenin bilincinde olmak değildir. Biz doğrudan sadece zihnimizdeki ideaları 

biliriz, dışarıdaki nesneleri bilemeyiz, ama zihnimizdeki idealar dış nesneleri temsil 

ederler; sözcükler de bu ideaların birer temsilcisidirler. 

Locke’da dil-düşünce-gerçeklik ilişkisi şu şekilde kurulmaktadır: “duyu 

organları, zihne, dışarıda bulunan ve kendilerini değişik yollarla etkileyen fiziksel 

nesnelerin/cisimlerin niteliklerinin izlerini birer “ide” olarak iletir.207 Bu ideler de 

soyutlama yoluyla genel yapılarak sözcükleri ya da dili oluşturmaktadır. Bu ayrımın 

kökeninde aslında, Locke’un dış dünyayı kavrayış şekli yatmaktadır.  

Locke’un dış dünyayı nasıl kavradığına baktığımızda o, her şeyden önce, algı 

içeriğimizin, belirli bir ölçüde de olsa, dış dünyayı bize olduğu gibi yansıttığını 

düşünmüştür. Algı içeriğinde tutarlı olarak bir arada bulunan ideler, dış dünyadaki 

nesnelerin niteliklerinin görüntüleridir. Ancak dış dünya tamamıyla göründüğü gibi 

değildir. Örneğin, renkler, sesler, kokular, tatlar vb. türden ikincil niteliklerin ideleri, 

nesnelerin gerçekte taşıdıkları özellikleri göstermezler. Fakat kitle, devinim, biçim, 

                                                 
205 Emir Ali Ergat, Felsefede dil, düşünce ve Varlık İlişkisi, Birey yay., Mayıs 2008, İstanbul, s.15 / 
F. Copleston, Felsefe Tarihi: Hobbes-Locke, cilt 5/a, İdea yayınevi, İstanbul, 1998, s.109. 
206 Hamdi BRAVO, “J. Locke ve Berkeley’de Dil, Zihin ve Gerçeklik arasındaki İlişkiler”, 9. Ulusal 
Sempozyumu: Düşüncenin İletişim Aracı Olarak, Edebiyat Bilim, Sanat ve Felsefe Alanlarında: 
Dil, İstanbul Kültür Üniversitesi, Foça-İzmir, 2011, s. 650. 
207 A.g.e. s.650. 



 134

sayı v.b. türden birincil niteliklerin ideleri dış dünyadaki cisimlerin gerçekten sahip 

oldukları özellikleri verirler. O halde, algı içeriğimizdeki idelerin en azından bazıları, 

gerçeklikteki nesnelere benzerler. İşte bu düşünce, yani algı içeriğinin dış dünyaya 

benzerliği, Locke’un gerçekçiliğinin önemli bir ilkesini oluşturur. Bu gerçekçiliğin 

bir başka önemli ilkesi ise, algı içeriği ile bunun kaynağı olan dış dünyanın fiziksel 

nesneleri arasındaki ikinci bir ilişkidir: Algı, dış dünya hakkındaki bilgi edinme yolu 

ise, bundan çıkarılacak sonuç, nesneler ve niteliklerinin algı içeriği olan ideleri 

oluşturdukları, yani onlara neden olduklarıdır. O halde, Locke'a göre nesneler ve 

ideleri, yani gerçeklik ve düşünce arasındaki ilişki, benzerlik ve nedendir. Dış dünya 

etkindir ve kendini büyük ölçüde olduğu gibi gösterir.  

Algının meydana gelmesine neden olan fiziksel cisimler, bu algı olmadığı 

zaman da varlıklarını sürdürürler ve var olmaları algıda görünür olmalarına bağlı 

değildir. İşte bu algıdan bağımsız olarak var olma özelliği, Locke için algı içeriğinin 

tutarlılığını gösterir. Orada görülen ideler tutamı, bir nesnenin neden olduğu ve ona 

benzeyen görüntüsüdür. Başka yönlere baktıktan bir süre sonra yeniden ona 

baktığımda, onu yeniden görmemdeki tutarlılık, nesnenin, ben onu algılamadığımda 

da varlığını sürdürüyor olduğunu gösterir; yani Locke’a göre şeyler, kendi başlarına 

var olabilirler. 

Berkeley, her ne kadar Locke’un problemlerini kendine çıkış noktası yapsa da 

sistemini kendi düşünceleri üzerine kurar. Şöyle ki Locke’a göre biz ancak kendi 

idelerimiz arasındaki bağlantıların birbirine uyup uymadığını biliyor, ama bunların 

dış dünyadaki nesnelere uygunluğunu bilmiyorduk. Yukarıda da belirtildiği gibi 

ideler, dış dünyadaki nesnelerin birer temsilcisiydi, ama biz bu nesneleri 

bilemiyorduk. Bu bağlamda Locke fiziki ya da dış dünyanın varlığını yadsımazken; 

Berkeley fiziki dünyanın ve onun içinde yer alan şeylerin zihin olmaksızın 

varolmalarının imkânsız olduğu görüşünü savunur. Ona göre, nesnelerin bilincimiz 

dışında bağımsız bir varlıkları yoktur. Çünkü böyle bir kabul, nesnelerin 

düşünülmeden de varolduklarını ileri sürmektir. Dışarıdaki nesnelerin varoluşlarını 

düşünmeye çalıştığımızda, incelediğimiz hep kendi idelerimizdir. Bundan dolayı, 

Berkeley’e göre gerçek varlık algıdır. Var olmak algılanmış olmaktır. 
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Berkeley, tutarlı bir deneyci olmak, tutarlı kalınarak da deneysel bilginin 

olanaklı olduğunu göstermek uğruna, fiziksel dış dünyanın varlığından vazgeçmiştir. 

Çünkü tutarlı deneycilik gerçekliği kabul etmez. Bilgi deneysel ise, algıyı aşarak 

algının kökeni hakkında konuşmak olanaksızdır. Algının ardındaki deneysel olarak 

kavranmaya çalışılsa bile yine onun algısına çarpılır. Çünkü nesnelerle olan deneysel 

ilişkimizde, yapımız gereği, algıyla sınırlıyız. Öyle ise algının arka planı hakkında 

söylenen her şey deneycilikle tutarsızdır. O halde bu düşünce aslında, dış dünyanın 

var olmadığı değil, algının kaynağının bilinemez olduğunu gösterir.  

Bundan başka, algıda yanılabilirlik ilkesi, deneysel bilgiye karşı güçlü bir 

tehdit oluşturur. Algımız birçok durumda yanılır. Bazen var olmayan şeyleri de 

gördüğümüz olur. Üstelik algı içeriğini inceleyerek bunun yanılgı ya da rüya 

olduğunu anlamak da olanaklı olmayabilir. O halde, hiçbir algı içeriğinin tam olarak 

güvenilir olduğu söylenemez. Bu da deneyden elde edilen inançların, felsefi açıdan 

bilgi sayılamayacağını, yani deneyden bilgi üretilemeyeceğini gösterir. O halde 

buradan çıkarılacak sonuç, bir dış dünya varsa, deneysel bilgisinin olanaksız 

olduğudur. 

Bu görüşü savunanlar, insanın kendinden bağımsız olarak var olan 

gerçekliğin bilgisini elde edemeyeceğini, kısaca insanın dış dünyanın bilgisini 

bilemeyeceğini öne sürerler; çünkü gerçekliğin bilgisini elde etmek için insanın bilgi 

yeteneği ve kapasitesi yeterli değildir.208  

Berkeley’e göre, herhangi bir nesnenin varolduğunu söylemek, bu nesneyi 

herhangi birinin algılıyor olduğunu söylemekten öte bir şey değildir. Diğer bir 

deyişle, ona göre nesnelerin varlığı zorunlu olarak algılanıyor olmalarına bağlıdır. Bu 

böyle ise, sorulabilecek en doğal soru bir nesnenin hiç kimse tarafından 

algılanmadığında varlığının son bulup bulmayacağı ve yeniden algılanmaya 

başlandığında yeniden varlığa dönüyor olarak görülüp görülemeyeceğidir. Örneğin, 

önümdeki siyah kutucuktaki yüzük, kutuyu kapayınca, kimse tarafından 

algılanmadığı ve bunun yanı sıra Berkeley'in kuramı gereğince algıdan bağımsız var 

olamayacağına göre yok olup, kutuyu sonraki her açışımda yeniden varlığa mı 

dönüyor? Berkeley mantığa uymayan bu sonucu elbette kabul etmez. Bu nedenle de 

                                                 
208 A. Kadir Çüçen, Felsefeye Giriş, Asa Kitabevi, Bursa,2000,s.93. 
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nesnelerin varlıklarının sürekliliğini sağlayacak bir ilkeye gereksinim duymuştur,  bu 

da Tanrı'dır. Ona göre nesnelerin varlıkları süreklidir, çünkü Tanrı onları hiç kimse 

algılamadığı zamanlarda da sürekli olarak algılamaktadır. Böylece algı içeriği kuşku 

götürmez bir tutarlılık gösterir, çünkü algı kendi kendine meydana gelen bir olgu 

değil, Tanrı'nın neden olduğu bir olaydır.  

Berkeley’in soyutlama öğretisine getirmiş olduğu eleştiriler, büyük ölçüde 

onun bu immateryalizmiyle paralel olarak oluşmuştur. Locke, insan ruhunda "tümel 

kuramlar" kurmak için, birçok nesnelerin ortak ayrımlarını içine alan tasarımlar 

meydana getirmek için özel bir edim (soyutlama) bulunduğunu ileri sürmüştür. 

Örneğin biri yeşil, öteki kırmızı, bir başkası sarı olan üç şeyin tasarımından bir genel 

renk (ne yeşil, ne kırmızı, ne sarı olan) tasarımını soyutlayabiliriz. Ancak Locke, 

tümel tasarımların zihin dışında ayrıca bir gerçeklikleri olduğunu reddetmektedir. 

Berkeley bu yaklaşımıyla daha da ileri giderek, tümel tasarımların insanın zihninde 

bile bulunduğunu kabul etmez. Ona göre genel kavramlar zihinde bile değildir. 

Kökleri duyumlar olduğu için, tasarımlar her zaman somutturlar. Bu yüzden 

"nesnelerin ortak yönü" diye soyut bir tasarım olamaz; yalnız işaretler, sözcükler 

bulunmaktadır. Bu sözcükler de Berkeley’e göre, ancak somut tasarımların 

temsilcileridir. 

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

birbirleriyle ilişkilendirerek düşünme, ideleri şeylerden ayırıp benzer olan ideleri 

birleştirme ve soyut idelere ulaşma gücüne sahiptir. O, zihnin her bir niteliği tek tek 

düşünebilmesi anlamında soyutlamayı reddetmemektedir. Bu, zihnin bir etkinliği 

olarak kabul edilebilir bir şeydir. Ancak Berkeley’e olası görünmeyen, soyut idelerin 

kendi başlarına, bir şekilde varolmalarıdır. Berkeley için her türden ide yalnızca 

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

duyumlanabilir olsun, hiçbir idenin algılanmaksızın varolmaları mümkün değildir. 

Bu nedenle soyutlama sonucunda zihnin ulaşabildiği bu soyut idelerin kendi 

başlarına varlıkları kabul edilemez. 

Bu bağlamda Berkeley, Locke'un ileri sürmüş olduğu nesnelerin genel ve 

soyut niteliklerini de reddeder. Ona göre, soyut bir yer kaplama, yani mekân da 

yoktur. Ayrıca büyüklük, şekil, durum, uzaklık gibi genel nitelikler de yoktur. Her 
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şeyden önce de, madde denilen genel nesne yoktur. Biz, nesneleri, sadece belli 

büyüklükte, belli şekilde ve belli uzaklıkta duyumlamayız; aynı zamanda 

duyumlanmış öğeleri düşünme yoluyla bir araya getirip birleştirerek kurarız. Ona 

göre rengi, kokusu, şekli, tadı ve sertliği olmayan bir kiraz bir hiçtir. Oysa Locke'a 

göre, rengi, kokusu, tadı, şekli ve sertliği olmayan bir kiraz bir hiç değildir. Çünkü 

ondan geriye bu niteliklerin taşıyıcısı olan töz kalmıştır. Locke için töz, başka her 

şeyden bağımsız olarak varolabilen şey iken, nitelikler kendi başlarına varolamazlar. 

İde ise duyularla edinilen ve zihnin işleyişine konu olan her şeydir. O halde nitelikler 

ve ideler düşünüldüğünde, bir tözün varlığını varsaymak Locke’a göre zorunlu 

gözükmektedir. İdelerin kendi başlarına nasıl varolduklarını hayal etmek mümkün 

olmayacağı için, kendilerinde bir dayanak olarak bulunması zorunlu olan tözün 

varlığı kabul edilmektedir. Ancak Locke’a göre bu şeyin ne olduğunun bilinmesi 

olanaklı değildir. Buna karşılık olarak Berkeley bu tözü kabul etmez. Ona göre 

bilinemez olan bu tözün varlığı kabul edilse bile nerede olduğu bilinemez. Nerede 

olduğu ve ne olduğu bilinemeyen bir tözün nesnelerin taşıyıcısı olması da 

olanaksızdır.  

Tözü bir kuruntu sayan, tümel kavramların zihinde bile bulunmadığını ifade 

eden Berkeley'e göre, Locke'un objenin kendisiyle ilgili saydığı büyüklük, şekil, 

uzaklık gibi mekân nitelikleri de sadece soyut bir iddiadır. Biz, bunları da tek 

başlarına "duyumlanmış nitelikler dışında kalan şeyler" diye düşünemeyiz. 

Berkeley, töz kavramını özellikle soyutlama ve soyut ideler düşüncesinden ve 

Locke’un yapmış olduğu birincil ve ikincil nitelikler ayrımına getirmiş olduğu 

eleştiriler aracılığıyla ele alır. Algılayan, düşünen, irade gösteren zihin, etkin bir töz 

olmak bakımından idelerden ayrılır. Zihin, maddi varlığı olmayan ve şeyleri 

algılamak suretiyle onlara varlık kazandıran bir tözdür. Duyulara konu olan her şey, 

bir şekilde bir zihin tarafından algılanmakla varolur. 

Berkeley benzer şekilde, duyumlanabilir şeylerin, zihin dışında, yani 

algılanmaksızın, kendi başlarına varoldukları fikrini reddeder. Duyumlanabilir şeyler 

algılanmak yoluyla ya da imgelemeye konu olmaları bakımından, ancak zihinde 

varolabilirler. Buradan hareketle Berkeley maddi töze ilişkin felsefe tarihinde öne 

sürülen tanım ve kabulleri de eleştirir. Ona göre yalnızca algılama gücüne sahip olan 
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zihinler birer töz olarak varolabilirler. Bu zihinlerin dışında herhangi bir maddi töze 

ihtiyaç yoktur. 

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

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

türünden başka bir varlıktan bahsetmek mümkün değildir. Dolayısıyla Berkeley için 

varolmak ya algılayan ya da algılanan olmak demektir: Bir başka deyişle, varolmak 

algılanmış olmak demektir. 

Berkeley ideyi, oldukça geniş bir biçimde tanımlar. O, ideyi zihnin algıladığı 

her şey anlamında kullanır. Ancak ortaya çıkabilecek bir karışıklığı önlemek için 

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

birbirlerinden ayrılmasıyla mümkündür. Duyu algısından gelen her türden veri duyu 

ideleri olarak; imgelem yoluyla edinilen ideler ise imgelem ideleri olarak anılırlar. 

Bu durumda, bu ayrım idelerin ne şekilde edinildiklerini gösterir. 

Berkeley, duyu idelerinin Tanrı tarafından duyular üzerinde 

oluşturulduklarını dile getirir. İmgelemin ideleri ise, bu duyu idelerinin zihnin 

hafızası aracılığıyla oluşturulan kopyalarıdır; ya da onlar yine hafıza aracılığıyla 

zihinde bulunan duyu ideleri üzerinden gerçekleştirilen, zihnin bölme ve birleştirme 

gibi etkinlikleri sonucunda oluşturulurlar. 

Berkeley’e göre idelerin algılanmaları dışında, bir etkinliğe işaret eden 

herhangi bir niteliği yoktur. Onlar, şeylerin zihindeki imgeleri olmak bakımından, 

varolmak için onları algılayan bir zihne ihtiyaç duyarlar. Bu da gösteriyor ki 

Berkeley, bilen ile bilinen arasında kesin bir ayrım yapmıştır. Bilgiye konu olan her 

şey ideler olarak anılırken; ideleri bilen şey ise zihindir. Ona göre, nesne bakımından 

olmak, algılanmak demektir. Özne bakımından ise olmak, algılamak anlamına gelir. 

Buradaki algılama anındaki durum bir bütün olarak ele alınmaktadır. Ona göre 

duyulur şeyler, onları algılayacak hiç kimse olmaksızın imgelenirse, durum 

bütünüyle değerlendirilmemiş olur. Nesneler ancak algılanabilir olma durumuyla 

imgelenebileceğine göre, algılayan yok sayılmış demektir. Berkeley için dış dünya 

ruhun algılarından oluştuğundan, kavramların bu algılar dışında ayrı bir gerçeklikleri 

yoktur. Bu durumda algılayan ve algılanan olmak üzere iki tür bir ilişki söz konudur 
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ve üçüncü bir terim yani, nesnenin algılayan ve algılanan öğeleri arasına giren bir 

idea’sı yoktur. 

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

birbirleriyle ilişkilendirerek düşünme; ideleri şeylerden ayırıp benzer olan ideleri 

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

tek tek düşünebilmesi anlamında soyutlamayı reddetmemektedir. Bu, zihnin bir 

etkinliği olarak kabul edilebilir bir şeydir. Ancak Berkeley’in kabul etmediği şey, 

soyut idelerin kendi başlarına varolmalarıdır. 

Berkeley için her türden ide yalnızca algılayan bir zihinde varolabilir. 

Dolayısıyla zihnin dışında ister soyut, ister duyulanabilir olsun, hiçbir idenin 

algılanmaksızın varolması mümkün değildir. Bu nedenle soyutlama sonucunda 

zihnin ulaşabildiği bu soyut idelerin kendi başlarına varlıkları kabul edilemez.  

Berkeley burada yine Locke’un soyutlama yöntemine gönderme yapar. 

Locke’a göre ideler soyutlama yoluyla oluşturulur. Ona göre soyutlama, hem 

düşünme hem iletişim kolaylığı sağlar. Çünkü oluşturulan her tikele bir ad verilmek 

zorunda kalınırsa, hem sonsuz sayıda ad ortaya çıkar hem de sonsuz sayıda idelerle 

adlar arasında bağlantı oluşur. Bu da iletişim ve düşünmeyi zorlaştırır ki, soyutlama 

bu zorluğu ortadan kaldırır. 

Berkeley, her ne kadar Locke böyle bir ayrımı vermese de, onun soyutlama 

yönteminde bir ayrıma dikkat çeker: İlk olarak, soyutlama bir nesnenin gerçeklikte 

karmaşık halde bulunan niteliklerini düşüncede birbirinden ayırarak tek başına 

kavranmasını sağlar. Örneğin elmadaki kırmızılığı, diğer bütün tadı, kokusu, şekli 

gibi niteliklerinden ayırarak tek başına kavramak, bu soyutlama türünü oluşturur. Bu 

durumda da zihin, kırmızılığı elmadan ve diğer bütün kırmızı şeylerden ayrı olarak 

tek başına kavrar. 

Soyutlamanın ikinci türü ise en tikelden başlayıp en tümele doğru varlıkları 

kategorize etmektir. Örneğin, tek tek kişilerden ‘insan’ idesine ya da insan ve hayvan 

idelerinin ortak yanlarını alarak ‘canlı’ idesine ulaşmak ise soyutlamanın ikinci 

türünü oluşturur. O, her adımda daha alt düzeydeki karmaşık ideleri ayıklayarak ve 

onlardan daha sınırlı, ama ortaklıkları aldığı için de daha genel başka bir karmaşık 

ideye ulaşır. 
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Locke felsefesini eleştiren Berkeley, özellikle epistemoloji ve metafiziğin 

temel problemlerine oldukça önemli ve farklı bir bakış açısı getirmiştir. Aslında 

Berkeley’in, soyutlama ile birincil ve ikincil nitelikler ayrımına getirdiği eleştirilerin 

temelinde onun madde karşıtı görüşleri yatar. Locke’un bilgiyi ideler arasındaki 

bağlantılar olarak açıklaması Berkeley’i dış dünyanın varlığını inkâra götürmüştür. 

Berkeley fiziki dünyanın ve onun içinde yer alan şeylerin zihin olmaksızın 

varolmalarının imkânsız olduğu görüşündedir. Berkeley’in soyut ide kavramına 

getirmiş olduğu eleştiriler, onun bu immateryalizmiyle paralel olarak ortaya 

çıkmıştır.  

Başka bir deyişle Locke, epistemolojisini deneyciliği aşan gerçekçi ya da 

fiziksel anlamda materyalist bir ontoloji üzerine kurarken, Berkeley deneycilikte bu 

gerçekçiliği yadsıyarak immateryalist (madde karşıtı) bir kuram oluşturur: Eğer 

bilginin temeli algılara dayanıyor ise, o zaman bilgi sadece algı içerikleri olmalıdır. 

Gerçekçi ontoloji bu içeriklerin ötesine ilişkindir. Oysa algı içeriğinden bağımsız 

olarak bunun ötesi kavranamayacağına göre, bu içeriğin kökeninin hangi niteliklere 

sahip olduğu da bilinemez. Bilgi algılarla sınırlı ise, algıya neden olan hiçbir zaman 

bilinemez.  

Görüldüğü üzere Locke bilgiye ulaşmada dış dünyayı ya da fiziksel dünyayı 

yok saymazken, Berkeley fiziksel gerçekçiliğe gereksinim duymamaktadır. O halde, 

Locke'taki dış dünya kavramına bakıldığında ilk sorulabilecek soru, Locke’un 

epistemolojisi açısından dış dünyanın varlığına neden ihtiyaç duyduğudur.  Bunun 

nedeni şunlardır: 

İlk olarak, Locke'un deneyciliği sağduyuya öylesine bağlıdır ki, kuramı 

sıradan kişinin sezgisine ters düştüğünde, kuramsal tutarlılığından bile taviz vermeye 

hazırdır.  

Sağduyu, algıyı insanlardan bağımsız olarak somut nesnelere açılan bir kapı 

olarak görmek, dahası algı içeriği ile algının nesnesi arasında ayrım yapmamaktır. 

Locke, felsefesinde buna oldukça önem vermiş ve algı içeriğinde değişmeyen ide 

bileşimlerini dışsal nesnelerin görüntüleri olarak görmüştür. Bu da, görüntü ile 

gerçeklik ayrımını ya da algı içeriği ve bu içeriğin kendilerine ilişkin olduğu nesneler 
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arasındaki ayrımı içermektedir ki, bu noktada Locke aslında sağduyunun ötesine 

geçmektedir. 

Locke'un dış dünyanın varlığına ihtiyaç duyduğu ikinci neden, algı 

içeriklerinin tutarlılığa sahip olmasıdır. Algı içeriğini oluşturan ideler sadece 

tutarlılık göstermez, yani sadece nesnelerin görüntüleri olmakla kalmaz, aynı 

zamanda bunlar tam bir kalıcılık gösterir: yani ideler tutarlılığını korur. 

Locke’a göre algımız tutarlıdır, çünkü onun varlığı bizim dışımızdaki belirli 

yasalara bağlıdır ve varlığını tutarlı olarak sürdüren somut nesnelerin algısıdır. Bu da 

aslında insanlardan bağımsız somut nesnelerin var olduğunu gösterir. Başka bir 

deyişle Locke dış dünyanın varlığını yadsımaz. 

Üçüncüsü ise, Locke'un, kendi epistemolojisini bilime temel yapma isteğidir. 

Çünkü deneysel bilginin bir bilim olması, özellikleri betimlenebilecek somut 

nesnelerden oluşan ve bizden bağımsız bir dünyaya ait olmasına bağlıdır ki, bu da 

cisimler dünyasıdır. 

Deneysel bilginin doğa bilimlerine temel yapılması amacını engelleyen, 

algının yanılabilirliği yöntemine karşı Locke'un savunma yöntemi, nesnelerin 

niteliklerini birincil ve ikinci nitelikler olmak üzere ikiye ayırmak olmuştur. Böylece 

Locke algıdaki yanılabilirliği ikincil niteliklere bağlayarak, fiziksel cisimlerin nesnel 

nitelikleri olan birincil nitelikleri dış dünya üzerine olan bilginin gerçek nesnesi ve 

güvenilir kaynağı olarak görmüştür. 

Locke algı içeriğinin, belirli bir ölçüde de olsa, dış dünyayı olduğu gibi 

yansıttığını düşünür. Algı içeriğinde tutarlı olarak bir arada bulunan ideler, dışsal 

nesnelerin niteliklerinin görüntüleridir. Ancak bu, “dış dünya tam göründüğü gibidir” 

demek değildir. Örneğin, renkler, sesler, kokular, tadlar vb. türün ikincil niteliklerin 

zihinde oluşan ideleri, nesnelerin gerçek özelliklerini göstermez. Fakat kitle, 

devinim, biçim, sayı v.b. türden birincil niteliklerin ideleri, dışsal cisimlerin 

gerçekten sahip oldukları özellikleri verir. O halde, algı içeriğimizdeki idelerin 

bazıları, gerçeklikteki nesnelere benzerler. İşte bu düşünce, yani algı içeriğinin dış 

dünyaya benzerliği, Locke'un gerçekçiliğinin önemli bir ilkesini oluşturur. Dış dünya 

hakkındaki bilgi edinme yolu ise, nesneler ve niteliklerinin algı içeriği olan ideleri 
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oluşturdukları, yani onlara neden olduklarıdır. Öyleyse, Locke'a göre nesneler ve 

ideleri, yani gerçeklik ile görüntü arasındaki ilişki, benzerlik ve neden ilişkisidir. 

Locke’a göre dış dünya kendini olduğu gibi gösterir. Ancak bu kadarı 

gerçekçilik için yeterli değildir. Gerçekçiliği asıl belirleyen, dış dünyaya atfedilen 

bağımsız varlıktır. Algımızın meydana gelmesine neden olan nesneler, bu algı 

olmadığı zaman da varlıklarını sürdürürler ve var olmaları algılanmalarına bağlı 

değildir. İşte bu algıdan bağımsız var olma özelliği, Locke için algı içeriğinin 

tutarlılığını gösterir. Orada görülen ideler, bir nesnenin neden olduğu ve ona 

benzeyen görüntüsüdür. Başka yönlere baktıktan bir süre sonra yeniden ona 

bakıldığında, onun yeniden görülmesindeki tutarlılık, nesne algılanmadığı zaman da 

varlığını sürdürdüğünü gösterir.  

Berkeley'in neden idealizmi seçtiği düşünüldüğünde, bazen bu filozofa karşı, 

felsefi açıdan olumsuz bir tavır takınılır; aslında bir din adamı olduğu için, Tanrı'yı 

kanıtlamak ve önemini vurgulamak uğruna, bir fiziksel dış dünyanın varlığından 

vazgeçtiği şeklinde eleştirilir. Vardığı sonuçlarda böyle bir görüşü benimsemiş olsa 

da, Berkeley'in amaç ve çıkış noktası açısından bu eleştiri yanlıştır. Bir filozof 

olarak, Tanrı'yı kanıtlamak uğruna doğru olduğuna inandığı şeyden vazgeçecek bir 

filozof olmayan Berkeley, aslında bu sonuca, bir misyoner tavrının gereği olarak 

değil, tutarlı bir deneycinin, tutarlı deneysel bilginin olanaklı olduğunu göstermek 

için sürüklenmiştir. Çünkü tutarlı deneycilik gerçekçiliği öneremez. Bilgi deneysel 

ise, algıyı aşarak algının kökeni hakkında konuşulamaz. Algının ardındakini deneysel 

olarak kavramaya çalışmak, yine onun algısına götürür. Çünkü nesnelerle olan 

deneysel ilişkilerde insanlar, sadece algıyla sınırlıdır. Öyle ise algının ötesi hakkında 

konuşmak deneycilikle örtüşmez. Bu da, dış dünyanın var olmadığı değil, algının 

kaynağının bilinemez olduğunu gösterir.  

Algımız birçok durumda yanılır. Bazen var olmayan şeyleri de gördüğümüz 

olur. Üstelik algı içeriğini inceleyerek bunun yanılgılı ya da serap veya rüya 

olduğunu anlamamıza olanak da olmayabilir. Öyle ise, hiçbir algı içeriğinin tam 

olarak güvenilir olduğu söylenemez. Bu da deneyden elde edilen inançların, felsefi 

açıdan bilgi sayılamayacağını, yani, deneyden bilgi üretilemeyeceğini gösterir. 

Locke’a göre bu, ikincil nitelikler için geçerli iken, birincil niteliklerin, nesnel olması 
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nedeniyle, bundan etkilenmez ve onların bilgisi tam bir güvenilirliğe sahiptir. 

Böylece Locke, dış dünyanın doğru betimlemesinin birincil niteliklerin idelerince 

sağlandığını savunmaktadır.  

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

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

içlerinde iki ana başlık altında toplamaktadır. 

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

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

algılanmalarından bağımsız olarak varolabilen niteliklerdir. Bu bağımsız varoluş, 

maddi tözün varlığıyla ilişkilendirilir. 

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

niteliklere işaret eder. Bu durumda ikincil nitelikler algılayanın duyularına bağlı 

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

Berkeley, nesnenin birincil ve ikincil nitelikleri ayrımının kabul edilebilir 

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

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

koyduğu sonuçla ilişkilidir. Berkeley’e göre, duyulara bağlı olarak değiştiği 

düşünülmesi gereken yalnızca nesnenin ikincil nitelikleri değil, fakat aynı zamanda 

birincil nitelikleridir de. Locke dış dünyanın doğru betimlemesinin birincil 

niteliklerin idelerince sağlandığını savunur. Berkeley ise, birincil ve ikincil nitelikler 

arasındaki bu ayrımın sağlam bir temele dayanmadığını iddia eder. Ona göre, 

nesnelerin sadece ikincil nitelikleri değil, birincil nitelikleri de duyulara bağlı olarak 

değişir.  

Berkeley’e göre, eğer Locke'un ayrımı geçerliyse, bu, fiziksel nesnelerin 

uzama sahip olmalarının yanında, renge sahip olmadıklarını içermektedir. Oysa bu, 

mantıksal olarak imkânsızdır. Çünkü uzam ve renk mantıksal olarak birbirlerine 

bağlıdırlar. Şöyle ki, uzamı olup da rengi olmayan bir şeyi düşünmek imkânsızdır. 

Dolayısıyla, uzam ve renk, yani birincil ve ikincil nitelikler ayrılamazlar.  

Daha sonra da Berkeley, buradan hareketle birincil niteliklerin de ikincil 

nitelikler gibi öznel oldukları sonucunu çıkarır. Locke'a göre, birincil nitelikler, 

değişken olmadıkları için nesneldir. Oysa Berkeley'e göre, içinde bulunduğumuz 
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koşullara göre, algıladığımız nesnelerin renkleri, tatları, sesleri, kokuları nasıl 

değişiyorsa, birincil nitelikleri de aynen öyle değişir. Örneğin, uzaktaki bir uçak, 

yakındakine göre daha yavaş uçuyormuş gibi görünür. Değişik açılardan baktığımız 

bir madeni para yuvarlak, elips ve dikdörtgen biçimlerde görünebilir. Şu halde, 

Berkeley'in nazarında, niteliklerin nesnel ya da öznel olarak nitelendirilmesinde, 

Locke'un esas aldığı görecelik yetersiz kalmaktadır.209  

Berkeley’e göre eğer bir dış dünya varsa, deneysel bilgi olanaksızdır. O halde 

deneysel bilginin olması için ‘bir dış dünya vardır’ önermesini yadsımak gerekir. 

Ancak bu yolla, ‘deneysel bilgi olanaklıdır’ önermesinin her zaman doğru olduğu 

kanıtlanamaz. Ama yine de böylece, bu önermenin doğru olabilme olanağı açıktır. 

Demek ki Berkeley dış dünyayı, kendi çıkış noktasının zorlaması sonucu ve deneysel 

bilgiye açık kapı bırakmak uğruna yadsımaktadır. Başka bir deyişle, Berkeley 

deneyciliğinde, idealizm bir başlangıç noktası veya bir ön kabul değil, tutarlı olarak 

varılan bir sonuçtur.  

Berkeley'in Locke gerçekçiliğine karşı ürettiği en güçlü argüman, algı içeriği, 

yani idelerin nesnelere, diğer bir deyişle onların birincil niteliklerine benzedikleri 

savına karşı olanıdır. Deneycilik açısından iki şeyin birbirine benzediklerini 

önerebilmek için bunları, en azından ilkece, karşılaştırabilmek olanaklı olmalıdır. 

Birbirlerine benzedikleri önerilen A ve B'den yalnızca A görülebilir ve B görülemez 

bir şeyse, A'nın B'ye benziyor olduğu önermesinin deneysel açıdan doğruluğu 

saptanamaz, yani, böyle bir önerme deneysel açıdan anlamsızdır. Locke'un verdiği 

açıklamada ise yapılan aynen budur: Bir idenin belirli bir nesneye benzediğini 

önerebilmek için bu ide ile nesneyi karşılaştırabilmeliyiz. Hâlbuki ideye doğrudan 

erişebildiğimiz halde nesneye doğrudan, yani ideden bağımsız olarak, erişemiyoruz. 

Ne zaman erişmeye çalışsak yapımız ve doğamız gereği, yine o idede kalıyoruz. 

Berkeley bu eleştiriyi, ideler ancak yine idelere benzerler şeklinde dile getirir. 

Sonrasında Berkeley, nesnelerin idelere neden oldukları savını eleştirmiştir. 

Benzerliği eleştirdiği biçimde, Berkeley, A ve B gibi iki şey arasında nedensel ilişki 

bulunduğunu deneysel olarak önerebilmek için bunların her ikisini de birbirinden 

bağımsız olarak gözlemleyebilmek gerekir ve bu yerine gelmediğinde, A'nın B'ye 

                                                 
209 G. J. Warnock, Berkeley, a pelican book, a volume of the pelican philosophy series, University of 
Notre Dame Pres, 1983, s.98 / Arda Denkel, age., s.54,57. 
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neden olduğu önermesinin doğruluğu saptanamaz. Doğadaki düzeni sağlayan 

Yönetici Tin’in kendisidir. Ancak bu düzenlilik insanları Yönetici Tin’e götürmek 

yerine, ikincil nedenler peşinde koşturur ve böylece bir şeyi başka bir şeyin nedeni 

sayarlar ki, Berkeley’e göre bundan daha anlamsız bir şey yoktur.  

Berkeley'in kendi kuramının içerdiği bir sonuç olarak, gerçekte idelerden 

başka bir şey olmayan nesneler edilgin ve pasiftir. Bundan dolayı da herhangi bir 

şeye neden olamazlar. Neden olabilecek ilke etkin ve etkili olan ruhtur. İşte Berkeley 

bu gerekçeyi kullanarak Locke'un önerisinin kabul edilemeyeceği sonucunu çıkarsar. 

Berkeley dış dünyayı Locke'un betimlediği biçimiyle yadsımaz, yalnızca 

böyle bir dış dünyanın, gerçekte var olsa bile varlık ve niteliklerinin deneycilik 

açısından bildirilemeyeceğini gösterir. Ancak bunun yanında Berkeley’e göre 

algılanmayan varlık kavramı düşünülemez. Bu bakımdan algılanmayan varlık bir 

mantıksal olanaksızlıktır ve dolayısıyla böyle bir şey olamaz. Bunu da şu şekilde 

temellendirir: Algılanmayan bir nesne imgelemeye çalışsak, ancak kendimizi onu 

algılıyor olarak imgeleyebiliriz. Demek ki, algılanmayan bir şeyi imgelemek 

olanaksızdır. Öte yandan, imgelenmesi, yani düşünülmesi olanaksız hiçbir şeyin var 

olamayacağı önermesi de doğrudur. Ama öyle ise buradan, algılanmayan bir 

nesnenin var olamayacağı sonucu da çıkar. 

Herhangi bir şeyi imgeleyebilmek için onu veya onu oluşturan parçaları 

önceden algılamış olmak gereklidir, ama bu, önceden algılanmış bir nesnenin 

imgelenmesinin zorunlu olarak kendimizi onu algılıyor olarak imgelememizi 

gerektirmeyecektir. Çünkü bir nesneyi, eğer onu algılıyorsak, bize görüneceği 

biçimde imgelemek olanağına sahibiz. Bunu yapmak da kendimizi onu algılıyor 

olarak imgelem içeriğimize katmamızı gerektirmeyecektir. Dolayısıyla, o anda 

algılanmayan bir nesne imgelenebildiğine göre, bunda mantıksal bir olanaksızlık 

gösterilebilmiş değildir. Yani sonuç olarak Berkeley, Locke gerçekçiliğindeki dış 

dünya kavramını başarıyla yadsıyabilmiş değildir.  

Berkeley’e göre cisimler dünyasını ortadan kaldırmak; nesnelerin varlığını 

ortadan kaldırmak ve algımızın konusu olan dünyayı gerçek dışına indirgemek 

değildir. Aslında biz zaten nesneleri ve dünyayı görmeyiz; gördüğümüz algı 

içeriğimiz olan idelerdir ve bu idelerin tutarlı bileşimlerini bazı nesne adları altında 
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topluyoruz. Bu anlamdaki nesnelerin tümünü de dünya olarak yorumluyoruz. 

‘Nesneler vardır’, ‘Dünya vardır’ gibi önermeler de anlamsız değildir. Yalnızca, 

bunların anlamını doğru saptamalıyız. Herhangi bir nesnenin varolduğunu 

bildirirken, söylediğimizin anlamı, bunu herhangi birinin algılıyor olduğundan öteye 

geçemez.  

Berkeley, bütün bunlar için açıklayıcı ilke olarak Tanrı'yı kullanmıştır. 

Nesnelerin varlıkları süreklidir, çünkü Tanrı onları hiç kimse algılamadığı 

zamanlarda da sürekli olarak algılamaktadır. Algının içeriği hemen şaşmaz bir 

tutarlılık gösterir, çünkü algı kendi kendine meydana gelen bir olgu değil, Tanrı'nın 

neden olduğu bir olaydır.  

Berkeley’e göre bilginin tek kaynağı algıdır. Algıda ise sadece kendi 

idelerimizi ya da duyumlarımızı bilebileceğimizi öne süren epistemolojik 

öncüllerden yola çıkarak, yalnızca idelerin ve ideleri deneyimleyen zihinlerin 

varolduğu ve duyularımız üzerindeki eylemiyle idelere neden olan maddenin hiçbir 

şekilde varolmadığı şeklindeki ontolojik sonuca ulaşan Berkeley, tıpkı Locke’un 

yapmış olduğu gibi nedensel bir algı anlayışı benimsemiştir. Böylece, zihnimizdeki 

idelere neden olan bir varlığın, yani Tanrı'nın varolduğunu öne sürmüştür. Başka bir 

deyişle, o maddenin yerine Tanrı'yı yerleştirmiştir. 

Görüldüğü gibi Berkeley, deneyciliği her ne kadar tutarlı olarak yürütmüşse 

de, adımını ontolojiye attığı anda deneycilikten en az Locke kadar uzaklaşmakta ve 

dış dünya varsayımı yerine, Tanrı’yı koymaktadır. Yine görüldüğü gibi, Tanrı'yı, ilke 

olarak tıpkı dış dünya gibi algımızdan bağımsız bir varlığa sahip ve onun nedeni 

olarak yorumlamaktadır. Öyle ki, sonuçta bu iki ilke arasındaki tek fark, biri algıya 

benziyorken, öbürünün böyle bir benzerliği olmamasıdır.  

Berkeley sadece gerçekçiliği geçersiz sayıp bırakabilirdi. Oysa o, dış 

dünyanın bilinemez olduğunu söylemekle yetinmemiş, onun varlığını yadsıma 

yolunu tutmuştur. Bu yadsıma, varlığı algıya bağımlı kılmış ve buna bağlı olarak 

sürekliliği sağlamak için de Tanrı kavramını gerektirmiştir.  

Toparlayacak olursak Berkeley, Locke felsefesinden hareket ederek kendi 

felsefesini, idealizme vardırmıştır. İdealizmine temel oluşturmak amacıyla da Locke 
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gerçekçiliğindeki dış dünya kavramını yadsımıştır. Ona göre “var olan tek şey 

zihindir.”210  

Ayrıca Locke’un nesnelerin idelere neden olduğu görüşünü de eleştirir. Ona 

göre nesneler, gerçekte ide tutamlarından başka bir şey olmadıkları için, edilgin ve 

durağandırlar. Bundan dolayı da herhangi bir şeye neden olamazlar. Neden 

olabilecek tek şey etkin olan ruhtur ya da Tanrı’dır. İşte Berkeley bu gerekçeyi 

kullanarak Locke'un önerisinin kabul edilemeyeceği sonucuna varır. Ona göre biz 

sadece sözcüklere ve idelere sahibiz. Sözcüklerin yansıttıkları, zihinden başka bir 

yerde aranamaz. Dolayısıyla Locke’un konu ettiği dil-düşünce-gerçeklik ilişkisi 

Berkeley’de ikili bir ilişki, dil ve zihin ilişkisidir.  

Ayrıca Berkeley’in, Locke’un soyutlama öğretisini, maddi töz kavramını, 

birincil- ikincil nitelikler ayrımını eleştirmesinin asıl nedeni, onun gerçekliği kabul 

etmiyor olmasıdır. Çünkü bu öğretilerin temeli gerçekliğe dayanır. 

Genel olarak söyleyecek olursak, bir bakıma Berkeley felsefesinin alt yapısını 

Locke felsefesi oluşturmaktadır. Diğer bakımdan baktığımızda Berkeley, felsefesinin 

varlığını Locke’a borçludur; birçok yerde Locke’u aşan, hatta tamamlayan 

yaklaşımlar sergiler. 

Her iki filozofta da gördüğümüz nihai amaç, bu yaklaşımların bilgiye 

ulaşmaya yönelik özel çabalar olduğudur. 

                                                 
210 Hamdi BRAVO, “J. Locke ve Berkeley’de Dil, Zihin ve Gerçeklik arasındaki İlişkiler”, 9. Ulusal 
Sempozyumu: Düşüncenin İletişim Aracı Olarak, Edebiyat Bilim, Sanat ve Felsefe Alanlarında: 
Dil, İstanbul Kültür Üniversitesi, Foça-İzmir, 2011, s.664. 
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Takım Halinde Çalışabilme, 
Disiplinli ve Yenilikçi Kişilik,  
Soyut konularla uğraşmaktan hoşlanan, 
Temel bilimler ve sosyal bilimler alanında başarılı, 
Olaylar arasında ilişki kurma yeteneğine sahip, 
Filozoflar ve sistemleri sabır ve dikkatle incelemeye meraklı, 
Kavramları ve fikirleri sistemleştirme yeteneğine sahip, 
Özgür düşünceye sahip 
Halkla iyi ilişkiler kurabilme beceresine sahip  

 
• Sertifikalar, Eğitimler ve 
Görevler 

  Romence Sertifikası (2011) 
TEV başarı belgesi (2008) 

 
• Kazanılan Eğitim Bursu   LLP ERAUSMUS SOCRATES Projects at Universitatea Alexandru Ioan 

Cuza- ROMANİA   /  Öğrenci Değişim Eğitim Programı  
Eylül-Şubat 2011-2012(4 ay) 

 
• Sürücü Belgesi   B 
 
• Bilgisayar   Windows NT, Microsoft Ofis 2000; Excel, Word, PowerPoint, Access, 

Internet 
 

• Üye Olunan Kulüpler       2005-2009 Felsefe Klüp Üyeliği 
 
• İlgi Alanları   Felsefe ve Psikoloji 

Kişisel Gelişim (NLP) 
İnternet 
Yüzme 
Otomobil kullanmak  
Doğa gezilerine katılmak 
Tiyatroya gitmek  
Seyahat etmek 
Fotoğraf çekmek 

 

•Meslekle İlgili 
Katılınılan, Kongreler ve 
Sunumlar 

      2008 Dicle Üniversitesi 8. Felsefe Kongresi’nde (Eğitimde 
Küreselleşme) 
    2009 Mersin Üniversitesi 9. Felsefe Kongresi’nde (Kolektivizm ve 
Birey Hakları) 




