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ÖNSÖZ' 

Dü şüncenin, umumiyetle kabul edildiğ ine göre, 
kırk veya elli bin y ı llık bir tarihi oldu ğu ve bu tari-
hin, uzun veya kısa aral ıklarla her an ının birbirin-
den büyük farklarla ayr ı ldığı , bilinen bir gerçektir. 

1 Bu kitap, akademik kariyerimizin ilk basamaklar ında haz ır-
lanmış  olup İ slam-Türk dü şünce tarihinde "Muallim -i evvel= ilk öğ re-
tici" unvan ıyle yer alan bir grek filozofunun, Aristo, (AR İ STATAL İ S) 
nun bütün sisteminin incelenmesine bir giri ş  mahiyetinde kaleme 
alınmış tı r. Bu denemeyi, onun Fizik'i, Psikoloji'si, Biyoloji'sii, Metaf i-
zik'i ve, nihayet, Ahlak, Siyaset ve Sanat anlay ışı  takip edecekti. 
Maalesef, içinde bulundurulduğumuz türlü zorluklar, kar şı laş tığı -
mız türlü anlay ış s ızlıklar, değ il bu birbirini takip edecek denemelerin; 
daha önce haz ırlanmış  bu küçük eserin ne ş rini de, adeta, imkans ız-
la ş tırmış tı . 

Bir yandan, gerek ö ğ retim ihtiyaçlar ını  karşı lamak zaruretini 
ş iddetle duymam ız, gerek oldum olas ı  alışı la gelen metinsiz çalış ma-
lar ın hiç bir felsefi sistemin ve okulun yarat ı lmas ına yard ımc ı  olmadığı -
na ve olamayaca ğma inanmam ız, gerekse İ slam-Türk düşüncesinde 
ister ilmi cihaz, ister felsefi dü şünce, ister teolojik spekülasyonlar yö-
nünden söz götürmez bir otorite olan Aristo'nun kitaplıklarımızda ve 
dilimizde yüzyıllar boyunca ismi olup da cismi olmayan eserlerinin, 
hele hele mant ık ve metafizik'e ait kitaplar ın ın öğ rencilerimizin ve 
yarının araş tır ı cı larmın ellerine verilmesini İ slam-Türk dü şüncesinin 
tetk ıkının geliş mesine ve geli ş tirilmesine gerekli bir hizmet saymam ız 
bizi tek başı mıza bu denemeyi müteak ıp hemen çetin ve hattâ nankör 
bir terüme faaliyetine çevirip sürükledi. Bir yandan da, bir çok ş ahsi 
teşebüslerin bugüne kadar neticesizli ğ i, gerek zaman ın Milli Eğ itim 
Bakan ı  Rahmetlik Hasan Ali Yücel'in, bu büyük filozofun eserlerini 
türkçemize çevirmekle vazifelendirdi ğ i (Aristo komisyonu) azalar ın- 
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Biz bu gerçekten hareket ederek, bugün ula şı lan 
fikri merhalenin, henüz ifadelendirilmemi ş , veya 
ifadesinde güçlük çekilmi ş  bir tak ım seziş lerden, 
karanl ık bir tak ım düş ünmelerden, bunlar ı  haz ı r- 

dan, ş ahs ımızdan başka hiç birinin giriş mediğ i, veya girişmek iste-
mediğ i veya giri ş mekten vaz geçti ğ i böyle bir çal ış ma bizde hiç bir za-

man ne cesaretsizlik, ne de nedamet duygusu uyand ırmamış tır. 

Kısa denecek bir zaman içinde, felsefe ve mant ık alanında milli 

kitaplığı mıza katmakla şeref duyduğum, mantıki düşüncenin, man-

tık ilminin gelişmesini çağ lar boyunca izleyen bu belli ba ş lı  eserlerin 

başı nda, hem metot hem de ilim teorisiyeni Aristo'nun mantık'a 
ait eserlerinin alt ı  ciltten ibaret olan ORGANON'u, böylece, ilk defa 
tarafımızdan türçkemize çevrilmi ş  ve beş  cildi M. Eğ . Bakanlığı  Yu-

nan Klasikleri Serisinde yay ınlanmış , birinci bask ısını  bekliyen son 

cildi ile öbürleri y ıllardan beri üçüncü bask ılar ın ı  beklemektedir. 

Bu küçük deneme, bu alt ı  ciltlik ORGANON'a bir giriş  olarak 

de sayılabilir. Biz daha ziyade, ö ğ retim ihtiyaçlar ına yararl ı  olacağı  
düş üncesi yan ında türk okuyucular ın ın bütün bir yüzyıllar boyunca 

dü şünce tarihimize mal edilmi ş  ve islam düşüncesi içinde bile bir 

otorite olarak kullan ılmış  bir ünlü dü şünürün fikirlerinin kaynak ve 

mahiyeti hakk ında bir fikir edinmeleri bak ı mından bu çal ış mayı , ara-

dan yıllar geçmesine rağmen, yay ımlamakta fayda mülahaza ettik. 

Milli kitaplıkları mızda, çoğu arapça olmakla beraber, milli fikir mi-

ras ımız ı  teşkil eden say ıs ız eserlerin tahlilinde, mukayesesinde ve, ne-

tice olarak, tenkidinde; ilmi ara ş tırmalar ımız ı , hiç değ ilse, tahrik ve 

teşvik mahiyetinde, fikir alan ındaki terekemizi ve dü şergemizi değer-

lendirmekte yararl ı  teşebüslerde önayak olabilece ğ ini düşündük. 

Bu travay ın haz ırlanmas ında bir çok ciddi zorluklarla, hatta 

zorla ş tırmalarla kar şı laş tığı mız' tekrarlamak zorunday ız. O zamanlar, 

tabi tutulduğumuz maddi zaruretler alt ında ezile ezile eserde, hacmi 

bakı mından, bir tak ım kısaltmalar yapmaya, bir çok "citation" ve 

dip-notlar ı  ve referanslar ı  da eserden ç ıkarmaya, ne yaz ık ki, mecbur 

kaldık. Bugün de, malzememiz dağı lmış  bulunduğundan bunlar ın 

eserin içinde tekrar yerle ş tirilmesi kabil olmadı . 

Her ne kadar o günden bu yana, bu konuda bir tak ım yeni 

değerli eserlerin ç ıkabileceği düşünülerek, bunlar ı n incelenmesinden 

sonra bu eserin bir daha gözden geçirilmesi, hattâ yeni ba ş tan yaz ı lması  
istenebilirse de, bunun esasen büyük olçüde metinlere dayanan böyle 
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layen bir tak ı m mitik ve mistik, spekülatif ve pratik 
tasavvur ve ihtiyaçlardan, mütemadiyen, bilerek 
veya bilmiyerek, ba ş arı lı  veya ba ş arı sız, bir akı l ve 
tecrübe süzgeçinden, bir tek kelime ile, tenkid süz-
geçinden geçerek ve geçirilerek vücut bulundu ğuna 
inanıyoruz. 

Bu tekâmülü, sürekli ak ışı  ve bütünlüğü içinde 
takip, kavrama ve anlama her halde dü ş üncenin 
bütün görünü ş leriyle tetkik ve tahlilini meslek edinen-
lere dü ş en bir vazifedir. Burada bizim i ş imiz, henüz 
açı k ve seçik olmayan bu sezi ş  ve dü ş ünü ş lerin git-
tikçe ayd ı nlanmaya ve aç ı kla ş maya doğ ru yönelmesi, 
düş ünen düş üncenin, dü ş ünülümüş  dü ş ünce önünde, 
hem kendini, hem de kendi mahsulünü kar şı laş tı ra-
rak, açı klı k ve seçiklik kazanmas ı  fikrinden hareket 
ederek, dü ş ünce tarihinde bu geli ş me ve tekâmülün 
en mühim bir merhalesini te şkil eden, müphemden 
açığ a, da ğı nıktan sisteme giden spekülasyonlar zin-
cirinin bir ve, hiç ş üphe yok, ba ş lı ca halkas ına iliş -
mekten ibaret olacakt ır: bunlar Aristo'nun umu-
mi'nin ve zaruri'nin bilgisi anlay ışı  Apodiktik'le Ana-
litik, Diyalektik, Sofistik ve Eristik gibi bilgi anla-
yış ları dı r. 

Bir doktrin veya bir sistemin izah ı , bilindiğ i 
gibi, bunların vücut buldu ğ u muhitin ve ş artlar ının 
dışı na ç ı kıldığı  takdirde büyük bir de ğ iş ikliğe maruz 

bir çalış manın mahiyetinde her hangi bir de ğ iş iklik gerektirmiyeceğ i 

kanaatindeyiz. Kulland ığı mız ve eserin sonuna dere etti ğ imiz bibliyog-

rafya'mn ise, bugün de, hattâ yar ın da kullanılabilecek ba ş lıca ana 

kitaplar olduğu görülecektir. 

Denememizin ilmi tevazudan ba şka bir iddias ı  yoktur. Bu, eksik-

lerimizin tamamlanmas ı  bakımından gereken alâkayı  görmesi ve ten-

kide mazhar olmas ı  hususunda içten dileğ imizin aç ık bir ifadesi de 

olacakt ır. 



kalır. Her hangi bir fikir hareketinin ve onu ifadelen-
diren sistemin, gözetti ğ i gayelerin d ışı nda bir takım 
anlayış  ve anlat ış  ayrı lıkları na, sahibinin hiç dü ş ün-
mediğ i görü ş leri sisteme sokmaya sürükler. Bunlar ın, 
türlü zamanlarda, bazan k ısır, aldat ıcı , çürük, hiç 
değ ilse, tahmini; bazen de, gerçekten uzak olmakla 
beraber, verimli, ba ş ka yönlerde bir geli şmenin sebebi 
olarak görüldü ğü de vakidir. Bu hususta sağ lam kri-
terlere sahip olmaktan çok, sezi ş ler ve tesadüfler 
rol oynamaktad ır. 

Muhakkakt ı r ki zihin, dü ş üncenin ve mahsulle-
rinin reel'le uygunluklar ı nı  veya çatış maları nı  fark 
ettikten çok sonra, mant ık'm ve ilim anlayışı 'nın ha-
reket noktalar ı ndan biri ve ba ş lıcası  olarak gösteri-
lebilecek ş ekilde, kendi kendisini tetkik konusu almış tır. 
Elbette, böylece, hiç şüphe yok, bir mant ık ilmi, bir 
ilim anlayışı , bir ilim teorisi vücut bulmazdan çok 
önce de bir mant ık iş i, bir ilim iş i yap ı lmış  bulunulu-
yordu. Ama "Mantıkan izah etmek" ihtiyac ı  zihnin 
ancak kendi kendini ve eselerini inceleme konusu 
almas ından sonra, almakla mümkün olmu ş tur. Biz 
burada bu mantkan izah cehdinin, jenetik bak ı mdan 
izah tarz ını  değ il, doğ rudan doğ ruya tarihi bir ba-
kımı  tercih ederek, bu mant ıkan izah etmek ihtiyaç 
ve cehdinin bir anma ve, hiç ş üphe yok, en mühim 
bir anına temas edece ğ iz: Aristo'nun sistemini, bu 
konudaki doktrini ele alacağı z ve yine eserlerinin he-
nüz tartış ma konusu olmaktan kalmayan kronolojik 
sırasından ziyade, sistematik düzene uygun olacak 
ş ekilde ve, ilk deneme olarak da, mant ık ve ilim an-
layışı nı  inceleyeceğ iz. Kanaatimizce de metot sisteme 
takaddüm edece ğ inden bu yolu tutmakta isabet de 
olacaktır. 
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Aristo ile, başlangıç ve kaynaklar üzerindeki 
mülâhazalar ı  bu incelememizin d ışı nda saydığı mı z 
rasyonel ve mant ıki düş üncenin geli ş tiğ i ve büyük 
sistemlere aç ı lmış , bu sistemler için gerekli epistemo-
jik, metodolojik ve binnetice kriteryolojik bir çerçeve 
içinde, ilk gerçek fikri istiklâl ve kemal te ş ebbüsünü 
ve devrini buluyoruz. Mant ıkan izah ihtiyac ı nı n, 
grek dünyası nda, zihnin s ırf kendinin ve eserlerinin 
tahliline giri ş meden sırf tabiat' ı n, sırf reel'in kar şı sına 
dikilip "eşyan ın oluşunu izah"a ve "varlığı n ilk prensi-
pini arama"ya yeltendiğ i amprik, ilkin Birci (moniste) 
ve sonra Çokçu (pluraliste) fizikçi veya tabiatç ı  cer-
yanla, materyalist panteizmle; bunlar ın karşı sı nda 
olmaktan ziyade, bu prensipi say ı 'da (Fisagoras); 
ateş 'de görüp bu ate ş 'i de idare eden logos'da (Herak-
leitos), ve bütün materyalist anlay ışı na rağmen, yeni 
bir ruhcu unsurda, nus'da (Anaksagoras) bulan ayrı  
dü şünce hamleleriyle; dü ş ünmenin, bilginin ve, bir 
tek kelime ile, hakikat' ın ilk rölativist görü şünden 
tâ imkâns ızlık ve inkârma kadar giden çe ş itli görü ş ler 
ortasında; ferdin ve akl ının iktidar ı nın, türlü faali-
yetlerde kulland ığı  metot ve vas ı talar ı n tahliline ça-
lış an "hümanist ve sofist" görü ş lerini takip eden, 

dü ş ünce ve e şya aras ı ndaki münasebeti sezen, dü ş ün-
ceye kendi haklar ı nı  vermek ve tan ı mak suretiyle 
vücut ve hayat veren Sokrates'ci cereyan ın akı ntı -
sında belirmesi, varl ığı nı  dü ş ünce tarihi boyunca, 
bütün çürütme çabalar ına rağmen his ve idame et-

tirmesi bak ı mından -bir ilim pratisiyeni oldu ğu ka-
dar bir ilim teorisiyeni de olan Aristo'nun sistemi 
kadar metodu da büyük bir ehemmiyet kazanmak-
tad ı r. Sofist dü şünceler kar şı sında, Sokrates ve Eflatun'- 
dan baş layan sistem dü şüncesi ile parelel metot en- 
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dişesi ve ihtiyac ı , onunla belli bir zaruret ve de ğ er 
kaz anmaktad ı r. 

Aristo'nun yaptığı  iş i belirtmek için, onu ne bat ı  
ve islam iskolastik hareketinin kendisine ba ş ta gelen 
bir otorite olarak seçmesine, benimsemesine, ne de 
gerek dini reforman ın, gerek mant ık (metot) ve ilim 
reforması  isteğ i ve te ş ebbüsleriyle, gerekse yeni-ça ğ  
felsefelerinin bir k ısmı nın kar şı  koyduğu dü şüncelerle 
alevlenen itham veya müdafaa gayretlerinden do ğan 
bir tarafl ı  hükümlere bakmaks ız ın, bunlara ba ş  vur-
maksızı n, onun sistemine hayat ve kuvvet veren, ge-
liş tiğ i muhit ve şartlar içinde idealini ortaya koymak 
ve değerlendirmek, yapt ığı  dü ş ünce hamlesinin ne-
lere kar şı  ve hangi ş artlar içinde vuku buldu ğunu gös-
termek ve onu geli ş tiğ i fikir muhitine yerle ş tirmek her 
ş eyden önce yap ılması  gereken bir i ş tir. Aristo'yu böy-
lece düşünce ve mant ık tarihinde yerine oturtmak 
laz ımdır. Bu yap ı lmadıkça, bütün yönleriyle bu orta-
ya konulmapl ıkça, te şebbüsündeki orijinalliğ i ve değ eri 
münaka ş a etmek, onu övmek kadar suçlamak isabetli 
olmayacakt ır. Insanlığı n en az yirmibe ş  otuz yüz-
yıldan beri fikri ve teknik kazançlar ının vücuda getir 
diğ i seviyeden bakarak, istisnas ız her dü ş ünür hak-
kı nda yap ı labileceğ i gibi, yanlış  ve eksik olabilecek 
görü ş leriyle bütün bütüne değerden ve itibardan 
dü ş ürmek de aksak bir zihniyetin belirtisi olaca ğı ndan, 
biz bundan sak ınacağı z. 

Aristo'nun kendi çağı ndan sonra gelen yüz-
yı llardaki tesirlerine ve bu tesirlerinin sebep ve ne-
ticelerinin incelenmesine ve tart ışı lmas ına burada 
asla giri ş miyeceğ iz. Bu, ayr ı , geniş  ve ayn ı  zamanda 
çetin bir konudur. Yaln ız onun bizce ehemmiyeti, 
bilhassa islam filozofları  vası tas ıyle ve sayesinde 
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hiristiyan iskolastiğ ine vücut vermesinden ziyade, ve-
ya bunun onunla bir yenilik kazanmas ı ndan çok, or-
taçağı n dini ve mistik spekülasyona aç ı lan devrinde, 
onun otoritesi alt ı nda rasyonel ve mant ıki dü ş ünce-
nin geli ş mesinde, bilhassa islam ilimve teolojisine, umu-
miyetle islam dü ş üncesine ş u veya bu tavzda s ı zma-
sında ve hattâ zaman ı mıza kadar kar şı  gelinemez ve 
sarsı lmaz ba ş lıca otorite olarak hâkim olmas ı ndad ı r. 
Metafizikçi Aristo kadar ve, belki ondan da daha 
fazla olarak, mant ıkçı  Aristo, öğ retim de büyük bir 
rol oynayan, bütün bir rasyonel dü ş ünceyi doldu-
ran kıyas mantı kıyle ve zaruriyi konu alan ilmiyle 
hakim bulunmaktad ır. O, bu suretle uzun ve köklü 
bir tesir ve role sahip olmakla, İ slam-Türk dü ş ünür-
leri ve eserleri üzerinde yap ı lacak her ara ş tırmada 
hareket noktas ı  ve anahtar vazifesi görecek olan, 
onun bu ilim ve mant ık anlayışı  olacakt ı r. 

Çağı mı zın ilim ve mant ık anlayışı  ve lojistik 
cereyanlar ının anla şı lmas ında ve anlat ı lmas ında da-
hi onun incelenmesinin faydal ı  olacağı  inkâr oluna-
maz. Yüzyı llarca bütün bir münaka ş a ve tenkidin 
onun etrafında dönüp dola ş ması  ve mütemadiyen 
alevlenmesi olay ı  kar şı sında da konunun dünkü ve 
bugünkü ehemmiyeti aç ıkça belirmektedir. 

İş te bu bakı mlardan, hepsinden önce, kozmolo-
jisinden, fiziğ inden, psikolojisinden, biyolojisinden 
ve, nihayet, metafizi ğ inden önce, bütün bunlara 
temel te ş kil eden mantık ve ilim anlayışı yla Aristo'nun 
tetkikini tercih ettik. 
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AR İ STO 
nun 

ILIM VE MANTIK 
ANLAYI Ş I 



ARİ STO'DAN ÖNCEKI DEVIR 

Grek düşüncesi ve 
Öbür düşüncelerle olan 

münanasebetler. 

Aristo'nun ilim ve mantık anlayışı nı  inceleye-
bilmek ve umumi çevresi içinde de ğ erlendirebil-
mek için, onu vücut buldu ğu ve geli ş tiğ i muhitin, 
ş artlar ının yan ı  ba şı nda karakterini de her ş eyden 
önce ve k ısaca gözden geçirmek zorunday ız. Bu bizi 
her ş eyden önce grek dü ş üncesinin ba ş langı ç ı  ve ka-
rakteri üzerinde durmaya sevk edecektir. 

Grek dü ş üncesini tarihi olu şu ve akışı  içinde 
mü ş ahede ve mutalaa edecek olursak, böyle bir dü-
ş üncenin s ırf greklere ait unsurlardan vücut bulma-
dığı nı , esasen heterojen, ba ş langı çta temam ıyle mi-
tik, s ırri ve sihri olan grek dünyas ında bir tak ım 
fikir akı mlarını n, aslı nda birbirlerine z ı t ve çeli ş ik 
düşünce mahsullerinin birden bire belirmedi ğ ini, 
böylece s ırf mevzii ve etnik bir mahiyeti olmad ığı nı  
görürüz. Asl ı nda çok iptidai, aralar ı nda siyasi ve 
kültürel bağ ları n da bulunmad ığı , çok defa her ba-
kı mdan birbirlerine has ım topluluklar manzaras ı  
arz eden o zamanki Yunanistan ve çevresindeki 
kavimlerin rasyonel dü ş ünce bak ı mından ve ilmi 
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sayı labilecek kaynaklardan, teorik ve pratik prensip-
lerden ve bulu ş lardan yoksun olduklar ı  bir gerçektir. 
Grek dü şüncesini İ yonya dü ş üncesine bağ lamak 
alış kanlığı nı  bir yana b ırakarak, daha sonra grek 
düşüncesine de temel olacak olan İyonya dü-
ş üncesine bir göz atacak olursak, esas rasyonel dü-
ş üncenin İyonya kıyı larında doğ uşunu mü ş ahade 
etmek hiç de güç olmaz. İ yonya'nın elveri ş li coğ rafi 
ş artlar içinde s ık, uzun ve kolayca yap ı lan seyahat-
lere, ferdi veya kalabal ık göçlere, o günün kavimlera-
ras ı  diğer münasebetlerine sahne oldu ğu, teknik ol-
duğu kadar fikri bir tak ım alış -veri ş lerin yap ı ldığı  
uğ rak yerlerinden biri ve hattâ ba ş lı cas ı  olduğu an-
la şı lacakt ır. Bu bakı mlardan çok büyük ehemmiyet 
ta şı yan bu çoğ rafi bölgede, hattâ yak ın adalar ından 
da önce, İ yonya kıyı ları nda, öbür kavimlerin, öbür 
medeniyetlerin fertleriyle, tüccar olarak, site vatan-
daş lığı na kabul edilsin veya edilmesin, göçmen ola-
rak, Küçük Asya içlerine ve daha gerilere, Asya ve 
Afrika kı talar ına gidip gelme, gelip gitmelerle sosyal, 
teknik ve fikri bir de ğ iş meye ş ahit olunmaktad ı r. 
Mesela, Fenike, M ı sı r, Asur, Sümer, İ ran ve Hint, 
hattâ Çin kavimleri ve medeniyetleriyle, bunlar ı n 
türlü fikri, dini, ticari ve teknik mahsulleriyle, inanç-
ları  ve ritleriyle, örf ve âdetleriyle temasa gelmi ş  ol-
maları , onlara götürebildikleri yan ında, daha çok 
ş eyler getirdikleri, ilk belli ba ş lı  dü ş ünürlerin aslen 
yabanc ı  olarak İ yonya siteleri vatanda ş lığı na kabul 
edilen göçmen veya seyyahlar ın soylar ı ndan olma-
ları  gösterir ki bu k ıyı  sakinlerinin diğ er kavimlerden, 
İ yonya ötesi ada ve bölgelerden daha çabuk ve daha 
çeş itli bir dü ş ünce zenginliğ i elde etmelerini izah et-
mek mümkündür. Tahlil ve tevsii mevzuumuz d ı -
şı nda olmakla beraber, bu türlü temas ve münasebet- 
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lerden sonra doğulu kavimlere ait olup da daha önce 
bu ad ı  geçen bölge kavimlerinde rastlanm ıyan bir 
cok rasyonel dü ş ünce mahsulu astronomik, matema-
tik, hattâ ş imik elementlerin varlığı nı  isbat eden 
ara ş tırmalar birbirini takip etmektedir. Bunlar ı n 
bir envanterini yapman ın yeri buras ı  olmadığı  gibi, 
esasen bütün ilim ve teknoloji tarihleri kadar dü şünce 
tarihleri de istisna say ılmıyacak misallerle doludur. 

Hem mekan, hem de zaman bak ı mından, bir-
birlerine çok yakın da olsalar birbirlerinden çok farkl ı  
elementler, heterojen topluluklar manzaras ı  arz eden 
greklerin dünya görü ş lerinde değ işme ve geliş me, 
geniş leme ve yayı lma temayülü, rasyonel dü şünce ve 
bu mahiyette toplanm ış  malzeme ve elementlerin 
terkip ve tahliline te ş ebbüs, hep bu kavimleraras ı  
münasebetlerin ve co ğ rafi mühitin, bir tek kelime ile, 
elveri ş li tabiat'in içinde doğduğunu söylemek, yunan 
"mucizesi" ni rasyonel dü ş üncenin ba ş lıvca ş artları n-
dan biri olan tahlil ve terkip kafkas ının geliş me im-
kan ı  bulunmasından ba ş latmak, sosyal ve siyasi ol-
duğu kadar bu etraftan ak ı p gelen inanç ve dü ş ünce 
yığı nları  ve bunlar aras ında fark edilen çat ış mada 
bulmak gerekir. 

Esasen bu heterojen etnik yap ı nın böyle bir ço-
cukluk çağı  üzerinde fazla israra da lüzum yoktur. 
Grek dü ş üncesinin ne oldu ğu hakkındaki hükmü bu 
konuda otorite olan L. Robin'e bırakmakla iktifa 
edeceğ iz; "Grek dü ş üncesinin bu tasavvurları , mitos 
(mythos) yani jenealojiyi ve ilahi şahsiyetlerin hayat 
niteliklerini anlatarak be ş eri olu ş tan, fiillerden ve ha-
reketlerden edinilmi ş  hayaller vas ıytasıyle e şyanı n 
tabii münasebetlerini ifade eden bir tak ı m rivayet-
ler şekli altındaydı". Bu mitosları n ise "sosyolojik 
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veya animist hipotezlerine ba şvurmaktan çok, bunu 
daha önce icra olunmakta olan bir din (culte) in 
ayin ve merasimlerinde mündemiç bulunan s ırrı , 
kavran ılabilir bir hale koymak ihtiyac ı ndan ç ıktığı " 
da ileri sürülmektedir. Küçük sosyal gruplara bir ta-
kı m mahalli din ve inanç, bir o kadar da mitos çe ş idi 
takabül etmekte oldu ğu kabul olundu ğuna göre, bun-
ları n benzerlikleri ve ayr ı lı kları  üzerinde ve sebeple-
rinin tahlilinde durmaks ızın, denilebilir ki bir çok 
âmiller altında, harpler, ekonomik, ba ş ta mubadele 
gibi münasebetler, ferdi veya toplu göçler ve daha bir 
çok sebepler, bu arada teknik ilerlemeler, her zaman 
ve her yerde oldu ğu üzere, bu küçük topluluklar ara-
sındaki ayr ı lıklar ı , hiç değ ilse baz ı ları nı  ve uzun bir 
vaade ile kald ırmaya yarasa bile, do ğu ve çevre kav-
imleriyle olan benzeri çe ş itli münasebetlerin artmas ı  
ve sı kla ş mas ı  ile de mitoslarda bir birli ğe doğ ru gidi ş , 
bir basitle ş me ve birininkini öbürüne kabul ettirmek 
yanı nda, ortalama bir çözüme de gidilmi ş , aralar ı n-
daki farklar ın, uymazlıkların, bağ sızlıkların gideril-
mesine çalışı lmış tır. Böylece, bir "fizik mitolojinin 
doğduğuna ve dinlerin yanı nda rasyonel bir temayül-
de yeni bir bilginin belirmesine" ş ahit oluyoruz. 

Grek Döşüncesinin Dini 
ve Ahlâlti Karakteri. 

Umumiyetle kabul olunduğu üzere, grek dü-
ş üncesinin ve bu dü ş ünce mahsullerinin vasfı  açık 
bir ş ekilde mitik, dini ve ahlaki idi. Bir tak ı m teogoni 
lere ve bunlardan ayr ı lamayan bir tak ım kozmogo-
nilere rastlanmakla beraber, bunlar ın haz ırlayı c ı , 
hatta, d ış tan gelen tesirlerle birlikte, zorlay ı cı  rolünün 
izah ına pek girmeksizin, grek dü ş üncesinin bu karak-
teri üzerinde hemen ittifakla israr olunmaktad ı r. 
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Bütün umumi hayat ve tabiat meselelerinin, 
zihnin tenkidi bir teemmülünün, rasyonel ve mant ıki 
bir belli te ş ebbüsün baş lamasından önce, pek tabii 
olarak mitik ve s ırri inançlarla aç ıklanıp çözüldü ğü 
anla şı lmaktad ır. Homeros ve Hesiodos dinleri, on-
lardan önceki ve kendilerinden de mülhem olduklar ı  
grek sitelerinin her birinin kabul ettikleri dinler, ve 
Asya dinleri, bir k ı sım inanç ve pratikleriyle, bir sen-
tezden ziyade, bir kar ışı m halinde burada yer al ıyor-
du. Biz grek dinlerinin tahlilini ve te ş rihini konumuz 
dışı nda telakki etmekteyiz. Ancak, bunlar ın bu fikri 
oluş ta, ahlaki kanaat ve mülâhazalardan, sosyal, 
aristokratik görü ş lerden, kötümser hükümlerin, kat ı  
ve sert bir tak ı m düstürlar halinde ve pek az ı  bize ka-
dar gelebilen baz ı  manzumeler içinde rastlanan sözler-
den ibaret oldu ğu söylenebilir, ve bunlar ın baz ı ları  da 
Atina'lı  Solon'a ve Megara'lı  Teognis gibi dü ş ünür-
lere isnat edilmekte idi. Bunlarda rastlan ı lan dü şünce-
ler üzerinde durulmaya de ğ er. " İ nsan oğ lunun başı n-
dan geçenleri, tecrübelerini ve neticelerini, hayatta 
rastlanan zorun ve ş iddetin tehlikelerini, itidalin za-
ruriliğ ini anlatan hükümleri yan ı nda "Zeus'ün her ş e-
ye mutlak surette muktedir oldu ğunu, buna ra ğmen 
kötülüğün, haksızlığı n, adaletsizliğ in her şeye ustün 

geldiğ ini" anlatan üzgün, üzgün oldu ğu kadar da 

isyankâr görünen Teognis: "Daha kim bunları  görerek 
ölümsüzlere sayg ı  gösterir?" diyerek bir şuur alışı n ör-

neğ ini vermekte, devrinin sosyal ve siyasi de ğ iş meleri 

yan ı nda ve, bunlar dolayı sıyla da, dini değ iş melere 
yolu açan rasyonel dü ş üncenin ve lay ık bir ahlak 

anlayışı na geçmek çabas ına, pek tabii olarak da, 
halk teolojisinden uzakla ş ma ve s ıyrı lma arzusuna 

bir örnek vermektedir". 
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Bir taraftan da, Menk ıbeleri ile tan ıdığı mız, 
henüz felsefe tarihçilerinin, adlar ı  üzerinde dahi an-
laşmadı kları , kimi bilgisi ve tecrübesiyle, kimi hik-
meti ve diyaneti ile, kimi zühd-ü takvas ıyle, kimi ida-
resi ve tedbiri ile, kimi iyilik ve adaleti ile, kimi se-
yahat ve görgüsüyle, ba ş arı larıyla ün yapmış , ba ş -
larında daima iltifakla ad ı  geçen Milet'li Thales'in 
bulunduğu yedi hakimi görüyoruz. Bunlar ın da bilgi 
ve ahlaki, temizlik ve fazileti, tedbir ve ba ş arıyı , görgü 
ve terübeyi temsil eden ve, daha ziyade, tamamen 
birbirinden ayr ı , kendilerinin veya kendilerinden 
önceki isimsiz dü ş ünürlerin veya türlü kavimlere ait 
halk hikmetlerinin bir tekrar ı  olarak, ahlaki mahi-
yette baz ı  düş üncelerini ifade ettikleri, memleket 
memleket dola ş arak yayd ıkları , bütün bunlarla, ha-
kikatın apaç ı k (vident-bedihi) oldu ğu; yahut ilahi 
bir varl ı k ve kaynağ a dayandığı  mahiyetindki kanaat 
leriyle kar şı laşı yoruz. 

Ahlâki ve Kozmolojik 
Devir. 

Grek dü ş üncesinin filizlendi ğ i bu devir Milattan 
önce VII-V. yüzyı llar aras ı na yerle ş tirilecek olursa, 
bu devir umumiyetle ahlaki ve kozmolojik devir 
diye adland ırı lmaktad ır. Hattâ bunu, bir bak ı ma, 
Sofistler ve Sokrates'e kadar getirmek de kabildir. 

Siteler içinde ve siteler aras ı ndaki politik müca-
delerle bir çok dü ş ünürlerin, hattâ ş air olanlar ı nın 
bile, siteye bir nizam ve nizama da bir süreklilik ver-
mek isteyen, bazan bunda ba ş arı lı  da olan bir tak ı m 
yasalar ıyle sosyal, politik ve ahlaki dü ş üncelere pek 
büyük bir yer verdikleri görülmektedir. Girit'ten 
Atı na'yı  ı slah için getirilen, kozmolojisinden de to- 
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temler ve tabular devrine ait oldu ğu anla şı lan, 
çağı n büyük kâhinlerinden biri olan Epimenides'in 
siyasi ve ahlaki misyonu grek dü ş üncesinin bu dini ve 
ahlaki karakterini anlatmakta büyük bir mâna ta-
şı maktadır. Bundan ba şka, bilhassa bir saflık ve 
temizlik övgüsü sayılan ve bir çok ş airlerin ortak 
katkı larıyle vücüt bulduğu umumiyetle kabul olunan 
orfizm (orphisme) in de tamamen "dini ve ahlaki 
bir ihtiyac ın hem sosyal hem de ferdi bir elaborasyo 
nu neticesinde sa ğ lanan bir cevab ından" ba şka bir 
ş ey olmadığı  da belirtilmektedir. 

Esasen, çeli ş mezlik prensipinden yararalanarak 
yaptığı  ilk mantık ihtildli yanında tanr ı nın bir tek 
olduğunu, önesiz ve sonras ız olduğunu, doğmadığı nı  
bir başka benzerinin de bulunmad ığı nı  ileri sürerek 
teolojik ihtildli'ni de yapan, Elea Okulunun kurucusu 
.Ksenofanes (Xenophanes)in; her ş eyin aslını  te ş kil 
eden Ate ş 'in de, bütün "olu ş unu kanun" ve düzenle-
yicisi Logos'a tabi olduğunu ilan eden Herakleitos'un; 
bütün materyalist görü şüne rağmen Nus (zekâ) gibi 
bir unsuru her ş eyin temeline yerle ş tirien Anaksago-
ras (Anaxagoras) ın da birer din islahatc ı sı  oldukları nı  
belirtmek de yerinde olacakt ı r. 

Grek Düşüncesinin 
Natüralist Baş langıcı . 

Gereklerin dini ve ahlaki dü şünceleri yan ında 
tabiatç ı  (fizikçi) dü ş ünceleri yer almaktad ır. Kendi 
dışı nda olup biten hadiseler ve bunlar ı n pek çe ş itli 
bulunduğu bir muhit grek dü ş üncesini yava ş  yavaş  
eşya alemine, ya ş amlan reel âleme çekmeye ba şla-
mış tır. Bunu da yine teogoni ve kozmogonilerine 
bağ lamak denenebilir. Bundan, ba ş ka geniş  bir 
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şekilde, hattâ yine içinde aslen Fenikeli olup 
Millet vatandaş lığı na kabul edilen göçmen aileden 
Thales'le, sonraki nesilden daha bir k ı sı m düşünürleri 
ihtiva eden ve İyonya Okulu ad ı nın verilmesi 
mutat olan Fizikçi (Physikoi) veya fiziyolog (Physio-
lokoi) ları  birinci planda saymak gerekir. Her birinin 
Mem anlayışı m ayrı  ayrı  anlatmaya giri ş meksizin, 
denebilir ki bu dü ş ünürler kâinat ve gerçek Mem me-
selesini yeni ba ş tan, din ve diğer karışı k inançlara 
karşı  değ ilse de, onları n yan ı  ba şı nda ele almay ı  ve vaz' 
etmeyi dü ş ünmeye ba ş ladıklarına ş ahit olmaktayız. 
Dünyan ın ve nesnelerin neden yap ı ldığı nı , bütün var-
lıkları n ilk ve biricik sebeblerinin ne oldu ğunu, bütün 
nesne ve varl ıklar ı n kendisineden vücuda gelip bir 
değ işme veya bir birle ş meden sonra, yine kendisine 
döndüğü veya döneceğ i ilk ve umumi cevher'in, öz'ün 
prensip veya unsur'un araş tırı lmas ına ve tayinine 
çalış mış lardır. M. ö. V. yüzyı lın ortalar ına doğ ru, 
ancak Tanrıya mahsus bir bilgi olarak kabul edilen 
Hikmet (la sagesse-bilgelik) anlay ışı ndan yava ş  ya-
va ş  sıyrı larak, felsefi dü ş üncenin konusu, hattâ ba ş ka 
bir yönden bak ı lacak olursa, vazifesi, "realitenin, 
görünen âlemin gerçek varl ığı nın ne olduğunu ara ş -
tırmak ve anlatmak"tan ibaret oldu ğu kanaatiyle 
karşı laşı yoruz. Ba şka kavimlerin, ba şka medeniyet-
lerin kültürleriyle temas ın artması  neticesinde, grek 
dünyas ının yeni dü ş ünür tipi filozof, din islahatc ı -
cı lığı , hattâ yeni din kuruculu ğu gibi misyonları  ya-
nı nda, her ş eyin "künhünü ve asl ı nı" bilip ona göre 
hareket eden, böylece bütün bilgi ve faz ı leti nefsinde 
toplayan hakim (le sage-bilge)i de olsa, insan fiil ve 
hareketlerine, bütün bir aks ıyonuna taalluk eden ko-
nular "s ırlar"a ve ilhamlara sahip olan Ş airler'le 
yasac ı  (Ş ari')lara, yani kanun koyucu ve yap ı cılarına 
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bırakılmakla beraber, bütün bir âlem meselesini 
bütünlüğü içinde ele almak ba ş lamış , bütün mümkün 
çözüm yolları nı  muhayyilenin gücü nisbetinde, dene-
miye giri ş miş  ve yeni yeni "zihni següze ş tlere" atı l-
mış  görünmektedir. Bunda türlü ve birbirinden 
farkl ı  dü şünce, inanç ve pratikler kadar bunlar ı n 
kar şı laş tırı lmalarmı n da gittikçe artan bir rol oynad ığı  
aş ikârd ı r. Giri ş ilen bu dogmatik amprizm ve bir nevi 
"sathi kozmolojik eklektizm" s ı nırları nı  pek a ş amıyor-
du. Felsefi dü şüncenin, verimli ve sistemli olabilmesi 
için bu tarz dü şüncenin çerçevelerini k ırıp ç ı kmas ı  
gerekiyordu. Bu ise, daha sonra temas edece ğ imiz gi-
bi, baş lı ca z ı tlı klarına rağmen Sokrates ile Sofistlerin 
i ş  birliğ iyle gerçekle ş me yoluna girecektir. Art ı k grek 
dünyas ı , kendi içinde de bir entellektüel reforma, 
bir ihtilâle gidecekti, bunda Met harpleri, demok-
rasi terbiyesi ve saire gibi faktörler yan ında daha bir 
çok tarihi, sosyal, politik, ekonomik, teknik sebep ve 
neticeler birbirini takip edecek, müessir olacaklard ı . 
Düş ünülmü ş  düş ünce, dü ş ünce'nin çe ş itli ve belki de 
büyük ölçüde çeli ş ik dü ş ünce üzerinde oldu ğu kadar 
düş ünen dü ş ünce üzerinde de bizzat dü ş üncenin ne 
olduğu, kaynağı , sınırı , değeri ve konusuyla müna-
sebeti, bunlara ait bir sürü meselenin çözülmesi, 
yeni yeni meslelerin ortaya at ılması , varlık-yokluk, 
birlik-çokluk, ayn ı lı k-ayrı lık, sonluluk-sonsuzluk, ha-
reket-atalet, de ğ i şme-değ i ş mezlik, süreklilik-süreksiz-
lik ve daha bunlara benzser bir çok meselelerle, biz-
zat dü ş üncenin, ilmin ve hakikat ı n ı mkânı  mesele-
leri cevap beklemek üzere dü ş ünce alan ında yer alac-
caktı r. 
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Mantıki Düşüncenin 
Baş laması . 

Mitik ve mitolojik dü şüneeden dini dü şünceye, 
dini dü şünceden felsefi dü ş ünceye geçi ş i belli sını rlarla 
belirlemek mümkün olmamakla beraber, mitik dün-
ş üncenin ilk felsefi dü ş ünce çe ş itlerinde, hattâ Sok-
rates sonras ı  düş ünceler de de sürüp girtti ğ ini görmek 
zor değ ildir. Bunun yan ında, İ nsan tanr ılarla dolu bir 
alemde, hattâ bu tanr ılarla düş üncelerini, duygu ve 
davranış larını , her çe ş it iyi veya kötü tutkular ını  
uzun müddet payla ş makta devam etmi ş tir; felsefi 
dü şünce uzun zamanlar dini dü ş ünceye bağ lı  kal-
mış , felsefe bile do ğu şu kadar geli ş mesini, sistematik 
yapı sını, mantı kan kuruluşuna borçlu kalmış tır. 

Böylece, insan ın bu tanrılarla dolu âlemdeki 
sergüze ş tinde tek tanrı  fikrine ve inanc ına ula ş abilmesi 
bile yine mant ıkan temellendirme zarurutinin neti-
ticesi olmaktan kalmam ış tı r. Yukarda da bellirti ğ imiz 
gibi, istilâlar, göçler ve siteleraras ı  çe ş itli ili ş kiler, 
bir takım tarihi, sosyal, askeri, kültürel münasebetler, 
inanç, örf ve adet ayr ı lıkları  ve çat ış maları , tabiat 
hadiselerinin basit ve ç ıplak müş ahedesinden çok, dü-
şünce mahsullerinin birbirinden ayr ı lık ve değ iş ikliğ i 
karşı sı nda, çeli ş me, çatış ma ve tutars ızlıkları  önünde, 
en mühim âmil olarak, zihnin kendi iktidar ı, tasav-
vurlar ının reelle uyu şup uyu ş mazlığı  önünde, tutum 
ve davran ış larının tayinindeki pay ı  üzerinde kendi 
kendini inceleme konusu almas ı  ve incelemeye koyul-
ması , böylece tenkidçi bir dü şüncenin do ğmas ı  laz ı m 
geliyordu. Ancak varl ık'la gelip geçici, duyulabilir 
realiteyi birbirinin ayn ı  yapan, özde ş leş tiren, yaln ız 
madde ve d ış  olgular âlemini tan ı maya çalış an ve 
bunları  kendinin öz konusu sayan dü şüncede tabiat, 
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yerini insana b ırakıyor ve ba ş ta Elea'l ı ları n, sonra 
sofistlerin, hangi maksatla olursa olsun, gayretleriyle 
mantık! bir muâhaza ba ş  gösteriyor. Mant ı k bilgisi 
elde edilmeden mant ık ameliyeleri yap ı lmas ı na 
rağmen, doğ ru ve yanlış 'ı n ne suretle ve neye gö-
re olaca ğı  hakkında herkesce muteber bir kaideler 
veya kriterler ortaya konulmadan, mümkün ve muh-
temel her tülrlü ameliyeye ba ş  vuruluyor ve prag-
matik bir hedef güdülüyor ; ba ş arı , o an için kand ırı cı  
ve netice al ı cı  olsa bile, biricik gaye oluyor. Art ık 
"dogmatik tabiatc ı lığı n yerini ş üpheci bir hümanizm 
almaya" ba ş lıyor. Fakat s ırf madde alemi, s ırf tabiat 
üzerinde dü ş ünmeyi esas i ş leri olarak kabul eden 

düşünürlerin hareket noktalar ı  birbirlerine benzer 

olsa da, güttükleri maksad ın ve dü ş tükleri yollar ı n 

başka başka olduğu görülmektedir. Böylece, eri ş tik-

leri neticeler, yapt ıkları  aç ıklamalar ve koyduklar ı  
hal tarzlar ı  bir çok ayrı lıklar ve z ı tlıklar arz etmek-

ten kalmamaktad ır. İş te bunlar hep zihinleri kamç ı la-

makta, herkesce muteber kaide ve kriterler arama 

endiş esine iterek, bir zihin ataletine sürüklemesi 
muhtemel ku ş kuculuktan dü ş ünceyi korumak ve kur-

tarmak gerekiyordu. 

Grek Düşüncesinde Rastlamlan 
Bazı  Temeller. 

Bütün bu dü ş üncede, zaif, donuk ve bulan ık mü-
ş ahedeler, bu mü şahehedelere dayanan sathi terkip 
ve kıyaslamalar, indi aç ı klamalar pek çoktur. Bun-
ların dayanaklar ı  baz ı  ortak, temel olmaya yarayan 
şu ifadeler içinde hülasa edebilece ğ imiz dü ş üncelerde 
vardır: 
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Hiç bir varlık yokluktan ç ıkmaz. Her varl ığı n baş langıç ı  
bir değ işme'den ibarettir. Öyleyse, her şeyin asl ında tek ve 
öncesiz bir madde var. Her şey ondan ç ıkar, her şey ona döner. 

Dogmatik karakteri aç ık bir ş ekilde muhafaza 
eden bu ortak dü ş ünce, İ yonya dü ş üncesinden bu 
âlemi, bütün varlığı nı  ve olgular= tek bir prensip 
veya cevherle izaha kalkt ığı , yukarda temas etti-
ğ imiz gibi, bu varlık veya olu ş  âlemini aç ı klamada 
iptidai gelenekler veya kal ı nt ı lar olan bir tak ı m 
nakil ve rivayetlerde de kar şı laşı ldığı  muhakkak 
surette görülür. Bunlar yan ı nda, tabii olarak, bir 
tak ı m seçme- dev ş irme (eklektik) fikir te ş ebbüsleri ve 
hamleleri de mü ş ahede olunmaktad ır. Bunlar üze-
rinde teferruat ıyle durmak elbette mümkündür. Ama 
bizi konumuzun dışı nda çok ötelere götürece ğ in-
den sını rlamaya mecburuz. 

Tutarlı lık kaygı s ı  ve çeli ş iklikten kurtulma ça-
bas ı  gösteren baz ı  filozoflar, her ş eyi idare eden bir 
güc arayan dü ş ünürlerden yine en ba ş ta, filozofu-
muz Aristo'nun da "ak ı lları  bozulmu ş  insanlar ara-
sı nda Hakim olarak konu ş tuğunu" söylediğ i ve tak-
dir ettiğ i Anaksagoras gibi, eklektik olmas ına rağmen, 
atomcularla birlikte, ş ekilerin çokluğunu, maddenin 
kar ışı klığı nı  ve belirsiz olu şunu kabul eden, ama bu 
değ i şmeler âleminde görülen düzeni ve ahengi, 
sâde, Milet'li fizikçi veya tabiatçilerden tamamiyle 
ayrı larak, madde ile de ğ il, atomculardan da ayr ı larak 
tesadüflerle de ğ il, ancak âlemden üstün ve yüce bir 
prensiple, ak ı l veya zekâ denen bir güc ile, Nus (nous) 
la izah etmek isteyen ve bu zarureti duyan filozoflar 
geleceğ e ışı k tutuyor ve böylece, "asl ı nda her ş ey ka-
rışı kt ı , zekâ (nus) geldi, her ş eyi düzenledi" hükmü 
tekçi (moniste) veya çokçu (pluraliste) temayüllü 
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maddeci dü ş ünceye bir spiritüalist görü ş le yeni bir 
ufuk açan büyük filozoflar yeti ş mektedir. 

Elbette, bu yetmiyor, zihinlerde ba ş layan mu-
hakeme ekzersisleri ve bilhassa tenkid ihtiyaç ı  art ı -
yor, tenkid etme temayülü gittikçe geli ş iyor. 

Gerçek Varl ık bir, tek, de ğ iş mez ve haraketsiz, 
sürekli ve parças ız olduğundan; buna kar şı lık, her 
ş eyin değ iş tiğ inden, hiç bir ş eyin ayn ı  kalmadığı n-
dan, "bir nehirde bir defa y ıkan ı labileceğ inden, çün-
kü her an sular ın akı p gittiğ inden, insanın her ş eyin 
ölçüsü olduğunudan veya art ı k hakikat' ın bir kurun-
tudan ibaret oldu ğundan, sanı  (zan-doxa)n ın ye-
tersizliğ inden, hattâ aldat ı cı lığı ndan" v. b. bahse-
denlerin birbirlerine kar şı  oldukları  bir ortamda 
bulunuyoruz. 

Artı k iki farklı  âlem, iki farkl ı  bilgi, biri tekçi 
(moniste), öbürü çokçu (pluraliste) iki âlem, iki bilgi, 
en az ından maddeci veya ruhcu denebilecek iki 
z ı t prensip kar şı sında bulunuyoruz. Art ık bir yanda 
duyulabilen (sensible), bir yanda da dü ş ünülebilen, 
zihinle kavranabilen (intelligible) iki âlem ayr ı lığı  
ve z ı tlığı  doğmuş  bulunuyor. Bunlar ı n birinin öbürün-
den daha gerçek olu şu düş üncesi yan ı nda, birinin veya 
her ikisinin inkar ı  da ba ş lıyor. Zenon'un iddia ettiğ i 
gibi, düş üncenin tutarl ı lığı nın, gerçe ğ in tutarl ı lığı -
nın ölçüsü olması  meselesi Elea'l ı larla Fisagoras'cı -
lar aras ında bir tart ış ma ve, binnetice, mühim bir 
ayrı lık konusu olmakta. Bunlardan ba ş ka, değ iş me, 
oluş , çokluk kavramlar ı nı  sokan, evrenlik de ğ iş me 
(lemobilisme universel) ve olu ş  (le devenir) felsefi 
doktrinini kuran Herakleitosla; Varl ı k' ı n var ve tek 
olduğunu, yok'un ve yokluk'un olmadığı nı  ileri süre-
rek bütün delilleri çeli şmezlik buluşuna dayanan 

27 



varl ı k doktriniyle Parmenides aras ı ndaki derin ayr ı lı k 
ve z ı tlığ a rağ men, her ikisi de, hakikat'in mahiyet ve 
niteliğ i üzerinde anla ş amamakla beraber, yine bir 
hakikat anlayışı  içinde zihnin hakikati elde edebile-
ceğ ine yolu aç ıyorlard ı . Doğru düşünce'den çok. ha-
kikat' ın varlığı  veya yoklu ğ u birinci planda yer al ıyordu. 
Birisi için duyulabilen, reel ve hakiki; obürü için 
aksi oluyordu. Bunlar ın bilgileri de bu anlayış lara 
göre değ i ş ik mahiyette olacakt ı . Böylece Felsefenin 
ba ş lıca konusu da bu mesele etrafinda dönüp do-
la ş acaktı r. 

Artık bundan böyle, dikkatler bu türlü ayr ı l-
mış  kavramlara, bunlara, bunlar ın kar şı sında olan 
z ı t kavramlara, bunlar ı  uzlaş tırmada veya do ğ rula-
mada ortaya ç ıkan zorluklara, gerekli ameliyelere 
çevrilecektir. 

Ş üpheye dü ş enler, inkarc ılar ve tasdikçiler 
bütün gayretleriyle delillerini serd etmeyi, ölçü 
(critere) lerini aray ıp bulmaya çaba harcayacak-
lard ı r. 

Bütün bu kutupla ş malar ortas ında, daha sonra, 
ş üpheci ve inkarc ılarm, sofistlerin kar şı sında, bir 
kavram felsefesi; bir ara ş tırma metoduyle, bir dü-
ş ünme pedagojisiyle, tarif ve tümevar ı m (istikra) 
yöntemleriyle Sokrates'i; ayn ı  izde bir fikir'ler na-
zariyesi, bir diyalektik analy ışı  ile Eflatun'u; analitik 
veya apodiktik'i ile Aristo'yu bulmam ı z mümkün 
olacakt ır. 

Daha ilerde üzerinde duraca ğı mız bilgi mese-
lesi büyük bir ehemmiyet kazanmakta, hakikat ı n 
varlığı  ve mahiyeti kadar ilmin imkan ı  üzerindeki 
çal ış malar artmaktad ır. Böylece, bilgi'nin imkan ın-
dan dü ş üncenin tahlili daha büyük bir zaruretle 
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meydana ç ı kmakta; bilgi, dü ş üncenin ba ş lıca ko-
nusu olmaktadır. Böylece: 

ı ) Bir ve çok aras ındaki çeli şkilik çözülemiye-
rek âlemin birliğ inin, gördüklerimizin çoklu ğundan 
çıkmayan, bocalama halinden bir türlü kurtula-
mayan bir bilgiden, hattâ bir kuruntudan ba şka bir 
şey olmadığı nı  iddia eden; 

2) Nesneleri olduğu ve gördüğümüz gibi göz önün-
de tutan, âlemin bir yokluk ve varl ık karşı -olunı u oldu-
ğunu söyliyerek mutlak surette ne hakikati, ne de 
hakikatı n z ı ddı  olan yanl ışı  kabul edememekle "in-
sanlar ın zaaflar ıyle mütenasip baya ğı  ve duyulabi-
lir Meme ait bir nevi bilgiyi kabul eden" dü ş ünce 
akı mları  baş lıyor. Ve bu ak ımlar soı ist dü ş ünceler 
içinde ifadesini buluyor ve kuvvetleniyor. 

Böylelikle, mant ıki düzendeki teemmül ve mü-
lahâzalarm Elea'l ı larla Fisagoras'cı lar aras ı ndaki z ı t-
lık ve münaka şelerin yukarda temas ve izah etti-
ğ imiz bu dü şüncenin tutarl ı lığı nın, gerçek (reel) in 
tutarlılığı nın ölçüsü, yani hakikat ın ölçüsü olup 
olmayacağı  üzerindeki dü ş ünce ve mülâhazalardan 
baş ladığı nı  Arnold Reymond'la birlikte tekrar edebi-
liriz. 

Grek Düş üncesinin Hususiyetinin 
Daha Sonraki Çağ lara ait Olacağı . 

Bu husustaki izahat ve tafsilat ı  bir tarafa b ıra-
karak, k ısaca, Grek dü ş üncesinin uzak, çe ş itli ve 
muhtemel kaynak ve amillerine; bunlarla, bunlar ın 
tesiriyle ayr ı  ayr ı  yönlerden ald ığı  muhtelif ş ekil-
lere bizi ilgiliendiren taraflar ıyle iş aret ettikten sonra, 
grek dü şüncesinin açık ve seçik bir dü şünceyi temsil 
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eden bir ça ğı n baş langı çında değ il, bunun türlü 
ş artlar içinde yak ın veya uzak bir tak ım d ış ardan 
gelme dü ş ünce ve kültürlerin her alandaki tesirleriyle 
vücut bulageldiğ ini, gerçekten grek dü ş üncesinin 
gerçek formasyonunun daha sonraki devirlere ait 
olduğunu ifade eden görü şü kabul etmekteyiz. 
Grek dü ş üncenin bizim denememize konu olan ve 
hareket noktalar ı mızdan birini te şkil eden vas ı f-
larından birinin ve ba ş ta gelenin "mant ıken izah 
etmek ihtiyaç ve çabas ı"nı n, çok sonralar ı , ve Berr'in 
de tesbit ve beyan etti ğ i üzere, zihnin iki ayr ı  ve mü-
taak ıp safhası ndan geçmesinden sonra meydana gel-
diğ i dü ş üncesini benimsiyoruz. Birinci safha grek 
dünyas ı nı n bölünmü ş  ve birbiryle çat ış malar halin-
de bulunan mitik ve majik, dini ve siyasi, sosyal ve 
ekonomik bölünü ş ler, ayrımlar ve çatış malar içinde 
kayna ş tığı  her türlü birlikten yoksun bir safha-
dır. Ancak, coğ rafi muhitin bütün imtiyazlar ı na 
rağmen, yine do ğusundan ve Do ğu'dan gelen tesir-
lerle ayn ı  düzenlerde tesirler ve bunal ı mlarla grek 
dünyas ı  uzun y ı llar kendisine izafe edilecek geli ş -
melere mazhar olmayacakt ır. Yalnız: 

Zihnin kendisini tabiatın karşı sına koyarak, 
etrafında olup bitenleri, tabiat' anlamaya, aç ıkla-
maya çalış tığı , nesnelerin ve olgular ın olu ş unu izah 
edebilecek her görü şü ortaya atmay ı  denediğ i kaba, 
baya ğı  bir ampizim veya natüralizm safhas ı  olarak 
belirtilen devir, henüz bütün grek dü ş üncesini 
vas ıfland ırmaktan da uzakt ı r. 

2) Ferdi başka fertlerin veya başka cemiyetlerin 
karşı sına koyarak, insanın kendisine ilgi duydu ğu 
muhtelif faaliyetlerinde kulland ığı  yol ve yöntemleri 
tahlil konusu ald ığı  iyi yapmak, iyi konu şmak, iyi dü- 
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şünmek istediğ i safhayı  beklemek gerekiyordu. Bu 
safha s ırf grek dü şüncesinin te şekkül etmeye ba ş la-
dığı  safha olarak gösterildi ğ i takdirde ancak bun-
dan sonrad ır ki bir tak ı m kriteryolojik ara ş tı rma-
lar zarureti dü ş ünceye ve ilme kendini bütün aç ık-
lığ lyle duyuruyor. 

Daha yukarda, ilk sahifelerimizde de belirtti ğ i-
miz gibi, zihnin bizzat kendisini inceleme konusu 
olarak ald ığı  zaman, mantı k hem dar, hem de episte-
molojik , binnetice, kriteryolojik manada da kurulma 
yoluna girmi ş  bulunuyor. Gerçekte, umumi olarak, 
düş ünce tarihinde, mant ık bilgisi değ ilse de, mant ıki 
ameliyelerin baz ı ları , düşünce eserlerinden anla şı la-
ca ğı  kadariyle, insanla birlikte, insan ın fikri mahsul-
lerinin bilinmeye ba ş landığı  zamanlardan bu yana, 
insanla doğmu ş  denebilirse de ve bir yandan bil-
hassa, M ı sır, Mezopotamya, Finike, bir yandan da, 
Iran, Hind ve Çin gibi Do ğu memleketlerinde, hiç 
ş üphe yok, uzun bir haz ırlık ve olu ş  hayatı  geçiren ve 
kayanağı  karanl ık kalan dü ş üncelerden; kendilerini 
haz ırlayan sayı sız ihtiyaç ve zaruretlerden, ba ş arı lı  
veya ba ş arı sız yine say ı sız aksiyonlardan,-en ibtidai, 
totemik, sihri (magique) tekniklerden, ve daha son-
raları  bilhassa, matematik ilimlerden önce matematik 
baz ı  tatbikat ın baş lamas ı  ve hattâ geli ş mesiyle vü-
cut bulduğu ve kurulduğu umumiyetle söylenmi ş  
ise de, mant ı k ş uurunun ve mant ıki kriteryolojik 
mülâhazalar ın ancak insan ı n, içinde bulunduğu sa-
yı s ız meselelerin ve ortas ında bulundu ğu ş aşı rtı cı  
çeli ş ikliklerin tesiri alt ı nda gittikçe artan bir alâka ile 
kendi kendisini, kendi zihnini, kendi fikri mahsul-
lerini ve aksiyonlar ı nı  tetkik konusu olarak ald ığı  
zamandan ba ş latmak yerinde olur. İ nsanları n "Söz 
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ve ifade demek oldu ğu kadar Mukakeme"de de-
mek olan logos'u diğ er ş eylerden ayırmayı  ve her 
ş eyin üstünde görmeye ba ş ladıkları  zaman bile, hattâ 
onun her ş eyi düzenleyen de ğ işmez güc olduğunu 
ortaya atmalar ına rağmen, henüz mant ı ld dü şünme 
ihtiyac ı  ve kaygı sı  mevcuttur denemez. 

Fikir ve doktrince çok zengin tenevvülere sahip 
olmakla beraber ve belli yönlerden bir hayli çe ş itli, 
çok defa z ı t ve çeli ş ikliklerle dolu olan tutarl ı  veya 
tutars ız bir tak ım açıklama ve çözüm ş ekillerinin 
ve yolları nın denendiğ i kabul edilen grek dü şüncesi 
baş langı çlariyle bizi daha fazla ilgilendirmeyecektir. 
Ancak, hülasa ederek, ba ş lıca akı mları  belirtelim: 

a) Bütün bilginin konusu bir tabiat anlay ışı na 
tahsis edip buldukler ı nı  sandıkları  ilk ve ası l pren-
sipe bir güc (iktidar) izafe eden "Hikmet'i fizik'ten 
ayırmayan" Thales ile onu takip edenler; 

b) Mistik ve asketik yuğ rulu şu ile Say ı 'ları , ha-
kiki realite saymakla kalmay ıp her ş eyi onlardan 
çıkaran, bu "say ı 'lara birer ruhaniyet (spiritualit) 
ve ahlâkiyet (moralit) izafe eden" ve âlemi aç ıkla-
mada kullanan Fisagoras ile kendisini takip edenler; 

c) Alemi evrenlik bir de ğ iş me, daimi bir olu ş , 
baş langıçı  ve sonu gelmeyen bir hareket içinde, mü-
cerret bir prensiple aç ıklamaya çal ış an fizik'i ile, her 
ş eyin değ i ş tiğ ini, ancak değ iş me kanununun, bütün 
değ i ş meyi idare eden Logos'un değ iş mediğ ini ileri 
süren Herakleitos; 

d) Oluşu ve hareketi inkâr eden, biricik realite 
olarak öncesiz ve sonras ız, kendi kendinin özde ş i, 
hareketsiz, var olan her ş eyi içine alan tek Varl ık'ı  
iddia eden Parmenides ile kendini takip edenler; 
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e) Bütün fizikçi görü ş leri yan ında, sonraları  
Sokrates'in hayranlığı nı  kazanacak olan nus (zihin, 
zekâ) kavramiyle Anaksagoras; bütün benzerlik ve 
ayrı lıklariyle, bütün uzla ş ma veya çat ış malanyle bu 
tenevvüün belli ba ş lı  ve büyük çapta örneklerini 
teşkil ederler. 

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki Thales ve 
hemen kendisini takip edenlerin dahi, s ırf tabiat 
felsefesiyle u ğ raşmasınıa rağmen, grek kafas ının 
artık fizik aç ıklamalar ından bile maddi (hylique) 
prensipler yanı nda hemen mücerret (soyut) kavram-
lara ihtiyaç duydu ğu, hattâ ke ş fettiğ i, ve her yeni filo-
zofun koymak istedi ğ i teoride bu türlü mücerret 
kavramlardan baz ı ları nın getirildiğ i, bazan bunlar ın 
yerine tamamiyle yenilerini koydu ğu görülmektedir. 
Anaksimandros'un sonsuz'unu Anaksagoras'ın zekâ's ını , 
Empedokles'in sevgi ve nefreti'ni, v.s. sayabiliriz. Bunlar-
dan ba şka, varlık ve 'okluk, birlik ve fokluk, ayn ı lık ve 
ayrı lık, v.s. gibi mantıki dü ş ünceye götürecek ba ş lıca 
kavramları  sıralayabiliriz. 

İnceleme ve Tenkid 
Konuları . 

Her sistem, o sistemi koyanlarca ve onu benim-
seyenlerce bir hakikatin veya bir hakikatler manzu-
mesinin ifadesidir. Fakat çözülecek mesele hep ayn ı  
kaldıkça bir mesele üzerinde bunca fikir ayr ı lığı , 
bunca çözüm neden? 

Artık her ş ey tart ış ma konusu oluyor. 

Demokrasinin kurulmas ıyle, kanunlar bile ar-
tı k ilahi veya kudsi karakterini kaybetmeye, onlar 
da tartış ma konusu olmaya ba ş lıyor. 
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Demokrasi, "belagati bir hükümet, bir idare 
etme sanati" olarak geli ş tirmekte; her sitenin kendi öz 
hayatı  içinde yer alan ananevi otoritesi yerine y ığı n-
lar ı n ihtı raslarını  tahrik etmekle ve i ş letmekle, sitenin 
vatanda ş larının haklarını  istimar etmekle becerikli 
hatipler geçmektedir. Bu suretle belli kriterleri olan 
bir hakikat yerine, bir hakikat ilgisi yerine, bunun 
tam tersine ortaya at ı lmış  fikirlerin ve kanaatlerin 
çokluğundan ve bunlar aras ındaki çat ış malardan, 
zı tlıklarından kuvvet alarak bir tenkid, bir doğ ru 
gösterme ve do ğ rulama, sâdece kar şı sı ndakileri kan-
dırma yolu'nu tutmak gerekmekte ve yetmektedir. 
Tam bir menfaatç ı  (utilitariste) ve pragmatik dü-
zende, hatip hakikatten ziyade tamamyle be ş eri 
düzende, şan, şeref, ün ve kazanç pe şindedir. Böylece 
dü ş ünce ve hakikat buhran ı , bunun neticesi olarak, 
bir kriter buhranı  baş lıyor. 

Sofistik'in Çıkışı . 

Bu birbirini çelen görü ş lerin, gerek ilk kozrrıo-
lojik, gerek ahlaki karakter ta şı yan birci (moniste) 
veya çokçu (pluraliste), dinamist veya mekanist, 
gerçekçi veya idealist sistemlerin pek dayan ıklı  ol-
mayan doğmatizmlerinin tasfiyesi icap ediyor, hattâ 
sâde ku ş kuculuğa değ il, aynı  zamanda hiçcili ğ e 
sürükleyen bir tepki hareketi bile ba ş lıyor. Bu suretle 
sofistik, doğu şuna ve geli şmesine her yönden elveri ş li 
bir muhiti buluyor. 

Bizzat Aristo'ya göre, gerçekte, sofistler bu ruh 
halinin ne doğmasına ve te şekkülüne, ne de bu muhi-
tin yarat ı lmas ına sebep olmaktad ırlar. Yalnız artan 
ve hattâ de ğerinden mütemadiyen kaybeden bir 
gidiş le istismarden ba şka bir ş ey yapmadı lar. 
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Aristo, sofisti "gerçek olmayan, bir görünüş te 
ilim'le para kazanan adam" diye tarif eder. Muhte-
lif yönlerden felsefi meselelerin o günkü çözümleri-
nin tenkidleri, insan zihninin tahlilini ve bu tahlilin 
zaruriliğ ini, kesin bilgi (certitude-yakin)nin ve filmin 
imkânsızlığı nı  ileri sürmeleriyle zihni, "kozmolojik ve 
natüralist sahadan çekerek, insan ı  kendi kendini ta-
nı maya davet etmeleri bak ı mından sofistlerin ve, bir 
görünüş te bilgi olmasına rağmen, sofistiğ in hizmeti asla 
inkâr olunamazsa da, "geçmi ş  fikir ve kanaatlerin, 
geçmi ş  doktrin ve sistemlerin ihtilâflar ından, tabiat 
hakkındaki bilginin sathili ğ inden ve çe ş itliliğ inden, 
bayağı  müş ahede ve tahliller üzerine dayanmas ın-
dan istifade eden" bu oynak kafal ı  düş ünürlerin 
Herakleitos'un mobilizmini, onun umumi değ i ş irlik 
prensipini, Protagoras'ın her ş eyin ölçüsünün insan 
olduğunu ve ona göre de ğ i ş tiğ i dü şüncesini benim-
seyerek; ya da Elea'l ı ların (Parmenides, Zenon ve 
Gorgias) fikirlerini ancak mukaddemleriyle alarak; 
ama, ancak Zenon'da olduğu gibi, hakikat'la gayg ı -
lanmadan, bir hakikat endi ş esi gütmeden metafizik'i 
bir retorik (rlı torique), "sübjektif ve ferdi dü ş ünceyi 
büsbütün formel ve bir diyalektik haline soktuklar ı" 
görülüyor. Sofistlerin onlarla mü ş terek noktalar ı  
şunlar olmaktad ır: 

İ nsan ın hakikate eri ş emiyeceğ i, bunun neticesi 
olarak, filmin imkâns ızlığı , dolayı sıyle dü ş üncenin, 
helehele doğ ru dü ş üncenin, kesin bilginin olama-
yacağı d ı r. 

Onlarca mü ş terek umumf ve zarud bir ilim yok-
tur. Ferdi kanaatler, san ı 'lar vard ır. Buradan, daha 
sonra göreceğ imiz üzere, her türlü itirazlar ı  önlemek, 
ber taraf etmek, ve her tez'i ileri sürmek veya mü- 
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müdafaa etmek imkan ı  ile Megara'l ı ları n Eristik 
(Eristique)i dogacakt ı r. 

Burada Sofistlere dair bir kaç söz söylemek 
belki faydalı  olacakt ı r: Sofistlerce yegane bilgi vas ı-
tası  duyumlar (sensations) d ır. Bilgi, duyular (sens) 
ı n verilerini a ş amaz, göreli'dir, olas ı 'dır. Suyu misal 
olarak alal ım; o, bir defa içildi mi, bir ba şka za-
man içildiğ indeki tad ı  vermez, vermeyebilir; ayn ı  
ş arap ayn ı  zamanda veya ba şka başka zamanlarda 
içildiğ i zaman başka ba ş ka ş ah ı slar tarafindan içil-
diğ i vakit ayrı  ayrı  tadlar verir, verebilir; birine göre 
tatlı  olan, öbürüne göre daha tatl ı  veya buruk, hat-
tâ ac ı  olabilir. Öyleyse, duyumlar ve verileri, insandan 
insana, bir zamandan öbürüne de ğ iş mektedir. Bundan 
dolayı , Protagoras'ın insan her ş eyin ölçüsüdür, sözü 
bunu gayet iyi aç ı klamaktad ı r. 

Sofistlerin ve bilhassa Protagoras'ın duyumculuğ u 
(sensualisme) ve sübjektivizmi, bir ba şka tabirle, 
göreciliğ i (relativisme) bu kadarc ık hülasa olunduk-
tan sonra, dü ş ünce tarihindeki yerleri ve de ğ erleri 
belirtilerek denebilir ki, "onlar sade âlem kar şı sı nda, 
yalnız olup bitenler üzerinde teemmülde bulunan 
birer insan olmay ıp, ayn ı  zamanda insanlarca ve 
insan zihni önünde bu âlemin ne oldu ğu, ve netice 
olarak, "bilgimizin, her türlü nesne ve olgu üzerindeki 
bilgilerimizin elde edilmesinde kullan ılan usul ve 
vası taların mahiyeti, derece ve de ğeri üzerinde 
teemmülde bulunan insanlar"d ır. Bu suretle onlar ı n 
yaptıklarını , düş ünceye getirdiklerini, küçüksünmek 
ş öyle dursun, tarihi çevresi içinde yerle ş tirerek ince-
lemek gerektiğ ine inan ıyoruz. Ancak denememizin 
konusu ve hacmi dolay ı sıyle, ilmi ve mant ıki yön-
den, yap ı lmaya değen tart ış ma ve tenkidini kısa 
kesiyoruz. 
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Sofistlerin Nominalizmleri. 

Sofistler dilin, hele hele gündelik dilin, halkça 
konu şulan dilin ikircilliklerinden faydalanarak dilin 
bir nevi tahlilityle i ş e baş larlar. Prensip olarak, mülp-
hem ve eksik tariflerden ho ş lan ır, onları  yakalamaya 
çalışı rlar. Nominalist bir anlay ış la, kelime ve kavram ı  
birbirine karış tırırlar, indi bir kurulu ş  olduğunu 
(Gratyle 384 e) ileri sürerler. Tabiidir ki hükmü te ş -
kil eden unsurlar kelime veya kavramlar olunca, 
hükmün imkâns ızlığı  ortaya konulacak, yani hüküm-
den ve muhakemeden netice olarak bir hakikatin ç ı -
karı lamayaca ğı nı , kelimelerdeki bu bellilik ve vuzuh 
eksikliğ inden, pekinsizlikten, yakin (certitude) yoklu-
ğundan dü ş üncede de bir pekinsizlik küsule gelece ğ ini 
iddia ederler. Objektif hakikat olmay ınca da, ancak 
ferdi zan ve kanaatlerin mevcut olaca ğı nı , ve bu su-
retle "kavramlar aras ında, kendilerini s ınırland ıracak 
bir sıralan ışı n varlığı na lüzum olmadığı nı" söylerler. 
Buradan görüyoruz ki sofistlerin kavram anlay ışı  ile 
ilmin inkârı  sım sıkı  birbirine bağ lıdı r. Bu, retorik'in 
icaplar ı na uygun bir adc ı lık (nominalizme) olmakla 
beraber, yine mant ı k'ın çı kmas ına ve ilmin vücut 
bulmasına yardım edecek ve onların haz ırlanmas ına 
bir ba ş langıç teşkil edecektir. Sofistlerin bu retorik 
nominalizmleri, kelimelerle oynama san'ati yerine, 
bir az sonra görece ğ imiz, Sokrates'in kavram felsefesi, 
ve hakikat mant ığı  geçecektir. Art ık "sana görünen 
ş eyler sana, bana görünen ş eyler bana ait" diyen ve 
hiçbir ş eyin ne doğ ruluğunu ne de yanlış lığı nı  kabul 
etmeyen Protagoras'cı  anlayış ; varlığı n yokluğunu, 
varsa bilinmesinin kabil olmad ığı nı , bilinse bile baş -
kaları na intikalinin mümkün olmayaca ğı nı  ileri 
süren Gorgias'cı  anlayış , artık karşı larında kavram 
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felsefesini ve buna dayanan bir hak ıkat anlay ışı nı  ve 
mantığı nı  bulacakt ı r. 

Her ne kadar Elea'l ı ların varlığı n bir olu ş u ve 
değ iş mezliğ i tezi ile Herakleitos'un evrenlik değ iş me 
(mobilisme universel) doktrini filmin imkâns ızlığı  
ve duyulabilir (sensible) bilginin de ğeri üzerinde 
aynı  neticede birle ş miş  olsalar da, üzerinde durul-
ması  gereken, daha çok, Sofistlerin fikirleri olacakt ı r. 

Aristo'nun Diyalektik'in kurucusu olarak kabul 
ettiğ i Zenon, bütün çabas ı nı  duyulabilir görünü ş ler 
içinde ancak çelişkilik ve saçmalık olduğunu ortaya 
atmakta kullan ı r. İş te daha sonra şüpheciliğ e (scepti-
cizme-ku ş kuculuk) en korkunç ve tehlikeli silahlar ını  
sağ layacak olan Elea'l ı lar ın bu Diyalektik'i olacak 
ve yerini Eristik'e bırakacakt ır. Burada yeri gelmi ş -
ken söylenebilir ki mekanist ve materyalist dogma-
tizmden bu ş üpheciliğe geçi ş  açı klanabilir ve art ık 
mantıki bir aç ıklama bizi ilgilendirebilir. 

İ lk düş ünürler, fizik Meme ait ara ş tırmalarla 
uğ ra ş tıklarında duyuların ve duyulabilir tecrübenin 
yetersizli ğ inin anlaşı lmas ında geçikilmediğ i görülür. 
Akla olan güvenleri tamamiyle sars ı lmamakla bera-
ber, elde edilen neticelerin ayr ı lık ve hattâ ayk ı rılık-
ları , hiç şüphe yok, daha sonra gelen dü ş ünürleri 
ku ş kuya sevk edecek, etraflar ı nda bulunan, kendi-
lerini çevreleyen âlemden, varl ık ve nesnelerden, 
gözleri önünde olup bitenlerden, hattâ kendilerin-
den bile şüpheye dü ş eceklerdi. Böylece. Sofistler 
Elea'lı ları n ve Herakleitos'un tezlerini, onlar ın brak-
tıkları  yerden, duraklad ı kları  zamandan çok ileri-
lere götürmekle kalmad ı lar, yeni meseleler ve yeni 
çözüm ş ekileri ve deliller serd ederek ortaya ç ıktılar. 
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Sofistlerin, ilmi ve kesin bilgi (yakin)yi inkârlar ı  
hitabet ve dolayısiyle mahkeme i şlerine yaramas ı  
bakı mından, pratik bir gaye güderek kendilerini 
diyalektik ameliyelere, oyunlara sürüklemi ş tir. Mu-
hatap veya rakiplerini her hangi nir i ş  ve davada 
kazanmak indi şesiyle ş aşı rtmak, bunaltmak, hiç de-
ğ ilse, susturmak ve susmaya mecbur etmek ve her ne 
ş ekilde olursa olsun, gülünç bir hale dü şürmek su-
retiyle kazançlar ı nı  sağ lamakla bütün sofistiğ in rolünü 
ve maksad ını  ortaya koymu ş lard ı r. Bununla beraber, 
ister Protagoras, ister Gorgias olsun, belli ba ş lı  sofistlerin 
mantıki endiş eye, sahip olduklar ını, hatta ciddi bir 
mantık iş i yaptıkları nı, mantığı n kurulu şuna çabala-
dı klarını  kabul etmek mümkün olsa bile, onlar ın her 
tezi müdafaa etmek veya çürütmek hususunda has ı m-
larma karşı  kullandıkları  deliller ve tuttuklar ı  yollar 
lisanın ve zihnin tahliline dikkatleri çekmeye yar-
dı m ettiğ i muhakkakt ır ; bunu, bir bakı ma Sokrates'in 
öğ rencilerini zaman ı n sofistlerine ö ğ renci olarak yol-
lamasıyla da doğ rulamak mümkündür. Bu suretle de, 
dü şünce tarihçilerinin benimsendiğ i bir görüş  olarak, 
Sokrates'in felsefede, felsefi dü ş üncede yaptığı  kabul 
edilen inkı lâpla sofist hareket aras ında, bir prensip ve 
sistem birliğ i ve benzerliğ i değ ilse de, ayn ı  yönde 
ortak bir çabayla "madeci ve tabiatç ı  bir harekete 
karşı  bir i ş  birliğ i" yaptıkları  anla şı lacaktı r. 

Sokrates. 

Sokrates, fizikçilerin ara ş tırmalar ında pek çok 
zaman kaybetikleri, hakikate nesnelerin do ğ rudan 
doğ ruya bir incelemesi ile eri ş ilemeyeceğ i (Phaidon 
99 d) kanaatindedir. 

Sokrates'in esas fikri, ilmin konusunu iyice tarif 
edilmiş  kavramlar ı n te ş kil ettiğ i düş üncesidir. Bu kav- 
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ramlar prensip olarak i şe yararlar. Öyleyse, bütün 
mesele, bunlar ı  te şkil etmek ve nesnelerin öz'üne ce-
vap verebilecek, bunu sa ğ layacak "tarif"e ula ş abil-
mektir. Umum ı  fikirler veya kavramlar ı , hüküm ve 
istidlâli, hattâ ilmin imkan ı nı  red ve inkâr eden So-
fistik, bu bak ı mdan Sokrates'in anlayışı ndan ve hare-
ket noktas ından tamamiyle ayr ı  bir mahiyet ta şı -
maktad ı r. Üstelik Sokrates'in tepkisini bile mucip ol-
mu ş tur. Bizi burada ilgilendirecek olan husus da bu 
olacaktı r. 

Sokrates uzun zaman ve ilk defa bilgi kayna ğı  olan 
zihnin haklarını  tan ımak ve tan ı tmak vazifzsini 
üzerine alan ba ş lıca dü şünürdür. Var olan ı , yok; 
yok olan ı , var; dogruyu, e ğ ri, eğ riyi, doğ ru; hakl ıyı , 
haksız; haks ız ı , haklı  gösterenlere kar şı  dü ş üncenin 
kanunlannı , prensiplerini koymak veya ke şfetmek 
bunlara değ il, bunların yani Sofistlerin has ı mlarına 
dü ş üyordu. Bir taraftan, nesneler kar şı sında, bir 
taraftan da kendi kendisinin kar şı sında bulunan 
dü ş üncenin nesnelerle veya kendi kendisiyle uygunluk 
veya tutarl ı lık halinde olmas ı, doğru dü ş üncenin 
doğ ru yöntemlerini (proc6z16) tarif ederek sofist-
lerin "ba ş  vurduklar ı  müphemlikleri ayd ınlatmaya, 
ç ıkard ı kları  zorlukları  a ş maya yarayan" bir ilim, 
varl ı k hikmetini ve zarurili ğ ini ş iddetle hissettiri-
yordu. 

Bununla beraber, tarif ve ist ıkra doktrininin 
sahibi olarak Sokrates'de de, bütün çabalar ına rağ -
men, bugün mant ık kelimesine verdiğ imiz manada, 
bir mant ı kçı  niteliğ i aramak ve bulmak da mümkün 
değ ildir. Fakat o, umumi fikirler veya kavramlar 
yard ı mıyle "bir ist ıkran ın icaplar ı na göre hükümler 
tertip edilebilece ğ ini ve neticeler ç ı karı labileceğ ini" 
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öğ retmektedir. Böylece sarih bir ş ekilde bize zihnin 
umumi yöntemlerinden birini aç ı klamaktad ır. 

Umumi fikirleri, kavramlar ı n mevcudiyetini ve 
bunlar aras ı ndaki bir takı m bağ lı lıkları" bir nomi-
nalizim vuru şuyla yıkan ve sübjektivizmleriyle ilmi 
ve pekinliğ i (certitude) inkâr eden" sofistlerin kar-
şı sı nda nesnelerin ne oldu ğunu, mahiyetlerini bilmeyi 
iddia eden, gelip geçiçi, duyulabilir bir âlemle Var-
lık'ı  özde ş tiren ve ancak tabiat olgular ı nı  tanıyan 
Thales'den Demokritos'a kadar İ yonya fizikçilerinden 
tamamiyle ayrı  ve çok farkl ı  bir mahiyet arz eden 
doktriniyle, hattâ bu türlü fiziki görü ş leri ve dog-
matik doktrinleri faydas ız ve imkans ız kabul eden 
Sokrates insani olan her ş eyi birinci planda incelemeyi 
tercih etti, bu ise dü ş ünce tarihinde ilk ve en mühim 
bir reform olarak gösterilmesi mutat olan büyük ha-
reketin ta kendisi idi. 

Sokrates'in Reformu. 

Sokrates, ilmin konusunun değ iş ik ferd ve gelip 
geçen olgu de ğ il, "kavramdan ba şka bir ş ey olmayan 
değ iş mez, bir unsur," hep ayn ı  kalan bir öz oldu ğunu 
ileri sürer. Ona göre, ilim, tek, filan veya falan 
cesareti, adaleti, v.s. tetkik etmez; o, bütün cesur 
davran ış  ve hareketlerde mündemiç ve mü ş terek 
olanı , yani umumi olan ı, değ i ş mez kalan cesaret 
kavram ını  tetkik eder. İş te burada da Sokrates'in duyu-
labilir âleme üstün sayd ığı  ve duyulabilen bir âlem 
kavram ı  yerine dü ş ünülebilir, kavranabilir bir âlem 
kavram ı nı  temelden benimsedi ği açıkça görülür. 
Onun doktrinin temelinde bu dü şünülebilen Mem 
yer almaktad ı r. Bu suretle duyulabilen'le düşünülebilen 
aras ındaki eskiden beri devam edegelen ayr ı lık ve 
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aykırı lık fikri de onunla yeni bir anlay ış  ve açıklık 
kazanacak ve dü şünülebilen'in üstünlü ğü yönünde 
büyük bir geli ş me devri ba şlayacakt ı r. 

Sokrates'in İ stikrası . 

Sokrates'in umumi fikirlere ne suretle eri ş ilece-
ğ ini veya onlar ın ne tarzda te şkil edileceğ ini bilmek 
de faydal ıdır. Önce, Aristo'nun da ş ahadetine göre, 
bunu gerçekle ş tirebilmek ancak, istikra (tümevar ı m) ve 
tarif ile mümkündür. İ stikranı n, konu ş mak ve htısusi 
rey ve kanatlerden, umumi fikirleri ç ıkarmak üzere 
koyduğu diyalektik konu ş ma'nı n : ) Urımmi ve gerek-
li münaka ş a metodu olarak z ı t fikirleri reddetmek ve 
çürütmek için muhatap veya has ımları nı  kendi ken-
dileriyle çeli ş meye dü ş ürmekten ibaret olan menfi 
(olumsuz) veya y ık ı c ı  (istihza-ironie); 2) Hakikati 
açmak ve ke ş fetmek ve gözlerin önüne sermekten ve 
"fikirleri doğurtmaktan" ibaret olan, müsbet (olumlu) 
veya yap ıcı  (maieutique) olmak üzere iki görünü şü, 
daha doğ rusu, iki safhas ı  bulunmaktad ır. Sokrates bu 
yolu tutmak suretiyle, hususi olgular ı n tahlilinden, 
filan veya falan cesaret, itidal, iyilik ve adalet olgu-
ları ndan tümevar ım ile tariflere ula ş mayı  dü şünmü ş -
tür. Böylece, Aristo'nun da dediğ i gibi, Sokrates is-
tikrai söz (logos-kelarn) ve umumi tarifleri ortaya 
koyan ilk filozoftur. (NUtaphysique, XIII. 4.1o78 b 
17). 

Sokrates ve Sofistler. 

Sokrates'in alemi aç ı klamaktan kaç ı nması , ne fizik 
ne de teolojik alanda kalmayarak daha ziyade insan 
ve ahlak meselelerini göz önünde tutmak suretiyle 
sı rf be ş eri sahada kalmas ı , insanı n takip edeceğ i gaye- 

42 



lerin ara ş tı rı lması  ile me ş gul olmas ı , onun da sübjek-
tif denilerek bir bak ı mı  kabullenmesi, yukarda da 
bir kaç yerde temas etti ğ imiz gibi, onun da bir sofist 
olarak davrand ığı  kanaatını  doğ rulasa bile, bu onun 
öbür sofist dü şünürlerle ne kulland ığı  metot ne de ga-
yesi ve varaca ğı  neticeler bak ı mı ndan pek kabule ş a-
yan görünmemektedir. Ne sofistlerle olan münasebeti, 
ne de sofistlerin bilgiyi, kesin bilgiyi inkârda, hüküm 
ve ilmin imkans ızlığı nı  göstermekte ileri sürdükleri 
görü ş lerin ifadesi olan, bilginin duyular ı n ş u veya bu 
insana göre, ş u veya bu zamana göre de ğ iş ik mahsulü 
olduğunu iddia eden sübjektivizmleriyle Sokrates'in 
sübjektivizmi ayn ı  sayı lamaz. 

Sofistlerin doktrininde ilme hayat hakk ı  tan ınmaz-
ken Sokrates'in doktrininde ilmi, hem de "umumi ve 
zaruri karakterde bir ilim "idealinin hakim oldu ğu, 
böyle bir ilim kurman ı n veya yapman ı n imkanları -
nın ara ş tı rı ldığı , bu ara ş t ı rmanı n yolları nı n denendiğ i 
görülmektedir. 

Bununla beraber, Sokrates'in kendinden önceki 
ve çağda şı  fikir hareketleriyle ilgisiz ve ili ş iksiz ol-
duğu söylenemez. Hattâ onun da ayn ı  ahval ve 
ş artlar içinde yeti ş mi ş , fikirlerini böyle bir muhit 
ortas ında geli ş tirmiş  olduğu muhakkakt ı r. Ancak, 
Sokrates, felsefeyi "gökten yer'e indirmek"le, ba ş ta 
aksiyon ve ahlak meselesini birinci plana ç ıkarmış  
olmakla beraber bununla kalmam ış , ayn ı  zamanda, 
iyi ve iyilik gibi, aksiyona ait kaidelrin var oldu ğunu 
ve bunlar ın öğ renilebilece ğ ini ve faziletin i ş len-
mesi için ilmin gerekli oldu ğuna, hele hiç bir kimsenin 
bilerek kötü olam ıyacağı na inanmış  olarak "fazi-
lette saadetin, ilimde faziletin ş art olduğunu ileri 
sürmektedir, bunu öğ retmeye çal ış maktad ı r. 
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Halbuki yukarda sözünü etti ğ imiz gibi, Prota-
goras kavram ı , hükmü ve ilmi inkâr eder, ama o da 
faziletin öğ renilebileceğ ini kabul eder. Böylece mü ş -
terek olarak ald ıkları  kabul olunan meseleler dolay ı -
sı yle mü ş ahede etti ğ imiz konu birliğ i, çözümlerin 
farkl ı  olmas ına rağmen, tabiat felsefelerine, âlemin fi-
ziki bilgisine kar şı  aldı klar ı  inkarc ı  tavı r, hattâ umu-
mi olarak, diyalektik diye vas ıfland ı rı labilecek metot 
birliğ i onu sofistlere ne kadar yakla ş tırsa da, onun 
umumi fikirler doktrini, hükmün ve ilmin imkan ı  
anlayışı  onların görü ş lerinin tamamiyle kar şı sı nda 
yer alacakt ır, nitekim almış t ır da. 

Bu böyle olmakla beraber, kendisinin doğ rudan 
doğ ruya halefi olacak olan Eflatun'un doktrini bir 
yana b ırak ı lacak olursa, gerek diyalektikçi olan ve da-
ha sonralar ı  ş üphecilerin selefleri olacak olan Mega-
ra'l ı ları n gerçekcili ğ i (rh,lisme), Sokrates'in ve Parme-
nides'in dü ş üncelerini kar ış tırarak, "bir fikirle ba şka 
bir fikrin tasdikinin imkans ızlığı nı  ve bir bütünlük 
ve birlik içinde bir çok yüklemleri haiz süje tasarlana-
mayacağı m ; ayr ı ca, fikirlerin varlığı nı  kabul ederek 
bunlar aras ındaki münasebet ve ba ğ lantı ların ola-
mayacağı nı  iddia eden bir tak ı m fikir hareketleri 
elbette gözlerden kaçmayacakt ır. Köpeksiler (ki-
nikler) ve Sirenaikler hep bu fikir ak ı mı  içinde 
yarım-Sokratikler'den say ı lmaktad ı rlar. A ş ağı da bun-
lardan, bilhassa Antisthenes'ten bahsedecek, dü şün-
celerini kı saca aç ı klayaca ğı z. 

Aristo der ki: "Sokrates faziletleri bahis konusu 
eder. ve  yeri geldikçe onlar ı  bütüncül (külli-universel) 
olarak tarife çal ışı r; nesnelerin ne oldu ğunu ara ş tırın 
Bu onun kıyaslar vücüda getirmeyi denemesidir. 
Kıyas'ın prensipi ise, nesnelerin ne oldu ğudur. Fa- 
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kat Sokrates bütüncülleri ve tarifleri ayr ı  varlıklar ola-
rak kabul etmez. Onlar ı  ayrı anlar, onlara fikir adı nı  
verenler, Eflatun'culard ır (Wtaphysique, XIII. 4, 
ı o78 b 17). 

Bu suretle, Sokrates'in kavramlar ın birbirlerine 
bağ lı lıkları nı, karşı lıklı  münasebetlerini, cinsleri 
nevilere ay ırması , nevileri de cinslere irca etmek 
suretiyle "bir'den çok'a, çok'tan da bir'e geçmek im-
kanı nı" tan ı dığı nı  ve bu imkan ı  tan ı makls da dü ş ün-
ceye hayat hakk ı  verildiğ ini öğ renmekyeyiz. Sofist-
lerin iddialarına göre, fikir'ler aras ı nda hiç bir kesin 
münasebet kurulamaz, hiç bir tasdik veya inkâr müm-
kün değ ildir; onlar bir ile çok arası ndaki çeli ş menin 
fikir ve hükmü imkans ız bıraktığı nı  tekrarlarlar. 

Sokrates kavramlar ın teş ekkülünü, ilmin gayesi; 
istikra ve tarifi de ilmin metodu olarak ileri sürer. 
Umurni fikrin ifade etti ğ i umumi karakterlerin, hususi 
olguların tahlili ile tayin edilece ğ ini kabul eder. Her 
ne kadar E. Br6ier Sokrates'de esas, umumi fikir-
lerin te şkili değ il, insanı  anlamaktır" diyorsa da, biz-
ce burada mühim olan Sokrates'in hususi cesaret fiil-
lerinin her birinin ayr ı  ayrı  tahliliyle bir fazilet olan ce-
saret kavram ına tümevar ı m yoluyle yükselmi ş  olmayı  
bilmesi ve öğ retmesidir. Netice yine insan ı n kendisini 
bilmek, Sokrates'in kendini bilmek ile ç ı kış  noktas ıyla 
baş layan, sonunda kendisini bilmekten ibaret olan 
yarış  noktas ıyle çıkış  noktas ı nın birleş tiğ i ana düş ün-
ce olsa da, onun bunu gerçekle ş tirmek için gösterdiğ i 
mantıki çaba, ehem- miyet ve de ğerinden hiç bir 
ş ey kaybetmez. 

Ama Sokrates'in daha çok ilgilendiren tarafi, 
bu tahlillerden itibaren, "ne kavram ın birliğ ini 
kavram ı n kendilerinden ç ı ktığı  tek tek olgular ın çok-
luğuna, ne de süjenin birliğ ini süjenin ta şı dığı  yük- 
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lemlerin çoklu ğuna" karşı  koymamas ı d ır. O, süje 
ve yüklemleri, birbirleriyle münasebetleri içinde tet-
kik konusu yapmaktad ı r. Esasen bu anlay ış la yaptığı  
felsefi iş , hem ça ğdaş larından çoğunun, hem de 
kendisinden sonra gelen bir k ı sım dü ş ünürlerin ten-
kidine uğ rad ı . Hattâ, yukarda söyledi ğ imiz gibi, 
umumiyetle kendisine nisbetleri muhafaza olunan 
yarı m-sokratikler diye adland ırı lan felsefe okullari-
nın Sokrates'in bu anlay ışı na kat ı lmadıkları , bunda 
ı srar ettikleri görülmektedir. Bu husuta Antisthenes'in 
tezi, bu kar şı  hareketi hülasa edecek mahiyette ol-
duğundan, kısaca aç ı klanmas ında fayda vard ır: 

Antisthenes. 

Antisthenes'in dü ş üncesi iki noktada hülasa olu-
nabilir: 

ı  Umumi fikirin nefy ve inkân; 

2) Bütün ilmin, ilmi bilginin red ve inkân. 

Anisthenes'e göre, bir hükümde bir süje, bir de 
yüklemden mürekkep iki kavram birle ş tirilemez. 
Çünkü her ikisi de ayr ı , ferdi ve hususi kavramlar 
dır. Kavramlar ı  farkl ı  olan iki ş ey hakkında, onlardan 
birinin öbürü olduğu asla söylenemez. Netice olarak; 
her tarif bir imkâns ızlıkla kar şı  kar şı yad ı r; tarif, hiç 
bir zaman mümkün bile de ğ ildir. Artık "insan iyi-
dir" denemez ; "insan insand ır "denebilir, yani süjenin 
yine kendisinden ba şka bir yüklemi olamaz, süje 
ancak kendi kendisiyle tasdik olunabilir. 

Var olan nesneler, ferdi varl ıklar; kavramlar 
da umumi dü ş ünme unsurlar ı  olunca, bunlar ı n ger-
çek (1-el) hiç bir nesneye tekabul etmemesi lâz ım gel-
mektedir. Bu suretle, Antistenes insanları  gördüğ ünü, 
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ama insanlığı , insanl ık diye bir nesne görmedi ğ ini, 
insanlık vas ıf ve karakterini görmedi ğ ini iddia etmek-
tedir. Bu anlay ış  içinde, bu nominalizmi ile onun mü-
nakagyi'de imkans ız gördüğ ü anla şı lı r. Çünkü iki ki ş i-
nin birbirini çelmesinin, çürütmesinin de mümkün 
olamayaca ğı na kanidir. "Ne nesnelerde, ne de duy-
umlarda umumilik olmad ığı ndan umumiliğ in ancak 
kelimelerde oldu ğunu" ileri sürmekle "gerçek (reel) i 
bir ba ş kas ına ircai mümkün olmayan isimlerle ifade 
olunan bir ş ey" haline sokmak istedi ğ i anla şı lı r: Bir 
ş ey, yine kendisinin ayn ı 'dır. Asla bir yüklem de ola-
maz, tek'dir, ferdrdir. O halde umumryi ifade eden 
ne bir kavram, ne de bir tarif mümkünüdür. Bütün bu 
aç ı klamadan anla şı lacaktır ki, ona göre, sâde hüküm 
değ il, aynı  zamanda münaka ş e, yanlış  ve yan ı lma, 
çeliş iklik, v.b. de ortadan kalkmış  olacakt ı r. 

Bu tez gere ğ ince, yarat ı lan böyle bir zihni atale-
tin her türlü dü ş ünme faaliyet ve hareketini imkans ız-
laş tırdığı  aç ı kça görülecektir. Ş öyle ki: 

i) Muhataplar ın, aynı  ş eyi dü ş ünmeye mec-
bur olmalar ıyle birbiriyle mutab ık olacaklar ı ndan; 
ayrı  ş eyleri dü ş ünmeye mecbur kald ıkları  takdirde 
de asla anla ş maya varamayacaklar ı ndan, münaka ş a 
mümkün değ ildir; 

2) Dü şünme, ancak var olan ş eyler üzerinde 
olur, olmas ı  gerekir. Halbuki yan ı lma, yok olan' ı  
dü ş ünme olunca, yan ılma diye bir ş ey de olamaz. 

3) Öz (l'essence) mürekkeptir. Böyle olunca 
da, onu te ş kil eden ilk unsurlar ı n sayı lmas ı  gerekir; 
ama tarif olunamayan terimlerde durup kalmak 
icap edece ğ inden öz'ün yal ın (simple) olu ş undan, 
böylelikle onun ancak neye benzedi ğ i, veya benze- 
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diğ i ş ey söyelenebileğ inden, tarif de mümkün olma-
yacakt ır. (Wtaphysique, IV. 29. 1024 b 32; Wta., 
VII. 3 ı  o43 b 24; Topiques, I. 9. 104 b 21). 

Aristippos ve Sirenaikler. 

Antisthenes'in bu hülâsa olunan durumu, öbür 
yarı m-sokratik denilen okullar ın durumuna da 
yakı ndır. Söz gelimi, ş irenaikler, bilhassa Aristip-
pos da ayni neticelere varmaktad ır. Sirenaikler diyor-
lar ki: Duyumlar vard ı r, fakat bunları  vücuda ge-
tiren nesneler hakk ında bir ş ey bilemeyiz. Hattâ 
insanları n duyumlarını  da bilmeyiz; aynı  şeyler 
karşı sında bulunan insanlar ı n ald ıkları  duyumlar bile 
ba şka ba şkad ı r. Çünkü ayr ı  ayrı  ruh halleri içinde 
bulunmaktad ırlar. 

Bunlardan anla şı lmaktad ır ki onlarda sübjek-
tivizm en uç noktas ına çıkmakta, duyu farklar ı , 
ş uur hali ayr ı lıkları  onların, en son tahlilde, tam bir 
nominalizme, neticede, ilmin inkârma kadar sürük-
lenmelerine sebep olacakt ı r. 

Megaraltlar. 

Bu arada Megara'l ı lara da yerlerini vermek uygun 
olacaktır. Her ne kadar belli denebilecek bir doktrin-
leri yoksa da, gerek yar ı m-sokratiklerden say ı lma-
ları , gerek sofistlere olan nisbetleri yönünden onlar ı  
da gözden geçirmek, Aristo-öncesi devri anlamak 
için faydas ız sayı lamaz. Onların da bütün gayret-
leri kavram felsefesine kar şı  olarak hücümdan, onun 
tutars ızlığı nı  ileri sürmekten ibarettir. Yapt ıkları  da, 
kavram felsefesinin ortaya koydu ğu çeli ş mezlik 
prensipine dayanan bir mant ı k anlayışı nın neticeleri-
nin, bir tak ım sofizmalarla, saçmalığı nı  ortaya 
koyma olacakt ı r. 
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Böylece, Megara'l ılar da, pek sathi bir tarzda, 
düşüncenin kendi kendini inkâr etmek zorunda 
olduğunu, öncüllerden ziyade, hüküm ve istidlâlde, 
neticenin saçmal ığı nı  ortaya koymaya u ğ raş acak-
lardı r. 

Sokrates'le ba ş layan 
Hareket. 

Az çok doktrinal farklarla, sofistlerle yar ı m-sok-
ratiklerin umumi fikirler aras ındaki bağı  ve müna-
sebeti red etmeleri, bu yüzden de hükmü, tarifi ve 
her türlü tasdik ve inkar ı , yan ılmay ı , çelişmeyi in-
karlar' kar şı sında dü ş ünmeyi ve dü ş ünme prensip ve 
kanunlarını  imkan ını  inkâr etmeleriyle bir tepki, 
tenkidlerinin bir tenkidi olarak, bir ilmin, bir dü ş ünme 
bilgisi olan mantığı n haz ırlanmas ına, bu yönde 
duyulan bir ihtiyac ın karşı lanmas ına büyük yard ı mda 
bulunduklarını  teslim etmemek de mümkün de ğ ildir. 

Bunların karşı sı nda Sokrates'in tepkisini ve bu 
tepki ile ba ş layan Eflatun'un bir ilim ve metot 
anlayışı  içinde diyalekti ğ inin haz ırlanmas ı nı , daha 
sonra da, bir ilim ve metot doktrini olarak, Analitik 
veya Apodiktik'i bulacağı z. 

İ lkin, Sokrates, hemen, sonra, talebesi Eflatun; 
daha sonra, onun da talebesi Aristo, grek düş üncesini 
sofistik'ten kurtarmak ve, art ık, kavram ı  bulup or-
taya koymakla nesnelerin özüne cevap veren tarif'e, 
bu suretle de isbatçz ve gerçek ilme yükselme yolunu aç-
mak iddiasiyle felsefi te ş ebbüslerine giri ş miş ler ; sis-
temlerinde yer alan ve çok defa z ı t tezlere ra ğmen, 
Sofistlere kar şı  ortak bir çaban ın halkalar ı nı  te ş kil 
etmek üzere i ş  birliğ inde bulunmu ş lard ı r. 
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Sokrates'in yaptığı  işkılâp, nasıl ki onun felsefeyi 
gökten yere indirmesinde, ve insan' ın bilgisi yapma-
sı nda, bilgi de tabiat konusu yerine insan' ı , insanın 
bilgisini, "kendini bilmesini" öğ retmesinde ise, 
buna istikra ve tarif ile eri ş ilebileceğini; bir şeyin ne 
olduğunu tayin ve tarif edebilmenin onu her yönüyle, 
bütün tenevvüleriyle, ferdi ve hususi halleriyle 
mümkün olabilece ğ ini; her şeyden önce "gelip ge-
çen'le kalan' ı n ayırdı nı" yapmak gerekti ğ ini ve böy-
lece, bütüncül (universel) e yükselinebilmesinde ol-
duğunu ileri sürmesinde, ve bilhasa bunu yapmaya 
teş ebbüsünde ise; onun yapmak istedi ğ i reform da 
aşı rı  ve sathi nominal ızm hareketi içinde Kavram ı  
sâdece dilde haz ır bulan, kavrama ayr ı  ve müstakil 
bir varl ık isnat eden, onu tecrübeden ay ıran, gerçek 
(r&l)i dü şünülemez ve anla şı lamaz bir hale getirmeye 
çalış an sofistlerin tam aksine, kavram ı  varlıklarda, 
nesnelerde bulur ve onlardan ay ırmaz, hattâ dene-
bilir ki kavramı  tecrübe ile kontrol eder. olgular ın 
çokluğunu, kendilerini dü ş ünülebilir ve kavranabilir 
yapan birlikten ay ırt etmez. 

Eflatun. 

İş te Sokrates'in eserini takip edecek olan talebesi 
Eflatun, sâde hocas ı  gibi aksiyon ve aldâk alan ında 
kalmıyor, onun bütün metot ve prensipleriyle ahlâk 
konularına tatbik etti ğ i kavram doktrinini daha da 
genişleterek bir "kavramlar sistemiyle nesnelerin 
bütününü aç ıklamaya" te ş ebüs ediyor. 

Onun bu te ş ebbüsde hareket noktas ı  ş u olmak-
tad ır : filmin konusu varl ık't ı r. Eflatun bu suretle 
eski ahlaki düş ünceler devrini, diyalektik tart ış malar 
devrini kapay ıp yeni bir yol seçerek, gerçek (rel)i 
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düş ünülebilen'le özde ş kleş tiren fizik-ötesi (rrı taphy-
sique) devri aç ıyor; madem ki filmin konusu varl ık'tı r ; 
öyleyse, var olan ş ey de onca düşünülebilen'dir. 

Eflatun'a göre ilim, realiteye, kavramlarla rea-
lite aras ı ndaki rasyonel münasebetlere taalluk eder. 

Öyleyse. nas ıl bir gidiş  ile bu münasebetler 
ke şf olunabilir, sorusunu cevapland ı rmak gereke-
cektir. 

Mantık'ı  haz ırlayan, "çoklu ğu birliğe, yani 
tek tek bütün insanlar ı  Antisthenes'in daima inkâr 
ettiğ i "kendinden insan"a irca eden "ç ıkan diyalek-
tik" (dialectique ascendante)i; "prensip birli ğ inden 
neticelerin çoklu ğuna", cinsin birli ğ inden nevi'lerin 
çokluğuna giden "inen diyalektik"(dialectiqur desce-
dante) ile bunu temin etmek kabildir. Eflatun birin-
cisi ile Fikir'lerin birli ğ ini ifade eden tarif'e, ikincisi 
ile de fikir'in bölümlerini tayin ve taksim'e dayanmak-
tad ır. iş te bu suretle, fikir'ler aras ı ndaki münasebet-
leri ortaya koyma, fikirler kar ışı mını  ayırmak ve ayık-
lamakla diyalektikçinin i ş i ve görevi meydana ç ık-
mış  oluyor. 

Böylece Eflatun diyalektiğ inin iki fonksiyonu 
belirmiş  bulunuyor. 

) Kavramların teşekkülü (synagoge), yani tec-
rübenin çoklu ğunu kavramlar birli ğ ine irca etmek, 

2) Taksim 	(diairesis), yani cinsleri nevi'ler 
halinde tahlil etmek. (Sophiste, 253 b ; Phaidon, 
265 d). 

Kavram ı  tayin için nesnelerin ilinti'lerini değ il, 
öz'ü bilmek gerekir. Öyleyse kavram, "bir cinsi bir 
başka cinsten ay ırt edecek, karakterlerini meydana 
koyarak, nesnelerin özünü tayin etmek zorundad ır. 
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En büyük tehlike de kavram ın sathi karakterleri 
üzerinde durmaktan ibarettir. 

Kavram bir kere elde olununca, taksim, onun 
muhtelif bölümlerini gösterecektir, cins'i nevi'lere 
ayıracaktır. iş inin ehli olmayan diyalektikçi ise, 
cins'ten ferdi çokluklara ç ı kamayacak, atlayamaya-
caktır. Bu itibarla, taksim'in iyi kullan ı lması, yapı lma-
sı  gerekir. Çünkü diyalektikçinin vazifesi "nevi'lerin 
metodik bir ş ekilde yap ılan sayım' ile bir cinsin 
alanını  tayin etmekten" iberettir. Böylece denilebilir 
ki taksimin bütün kademelerini, fertlerin belirsiz 
çokluğunu buluncaya kadar, inmekten ibarettir. 
Ancak bunu yapmak suretiyledir ki "Fikir'ler aras ın-
daki münasebetler, z ı tlı klar ve tabiiyetler ke ş f oluna-
bilir. yine bu suretledir ki dü şünceye hayat ve ha-
reket verilebilir". Hüküm, netice olarak, ilim böyle-
likle vücut bulur. meydana gelir. 

Taksim bize kavramlar ı n aynı  veya ayrı  olup 
olmaları nı , bir ba şka deyimle, kar şı lıklı  münasebet-
lerini göstermeye yarar. Bizi "en ferdi taayyünler 
(Uterminations)i buluncaya kadar "çok umumiden 
az umumiye" kestirme ve düz bir yoldan götürür. 

Eflatun'da kavramlar aras ında bir takım mü-
nasebetlerin mevcut oldu ğuna dair bir ifade, hiç 
şüphe yok, hüküm imkan= ortaya koymaktad ı r. 
Eğer bir şey bir ba şka ş eyle birle ş mezse, bir ba şka 
tabirle, hüküm imkans ız olursa, ne dü şünce, ne de söz 
(kel'am-logos) mümkündür. 

"Düş ünce ile söz ayn ı  ş eylerdir. Farklar ı  şu ki 
ruh'un kendi kendisi ile sessiz iç diyalo ğuna düş ünme 
(dianoia) denir; halbuki bir tak ım seslerle, ağı z 
yoluyla dü şünceden gelen ş eye de söz (logos) denir" 
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ve dü ş ünce'den anladığı nın da "cevap vererek, tas-
dik veya inkâr edecek, nazar- ı  itibara ald ığı  konular 
üzerinde ruhun bizzat kendisine hitap etti ğ i bir söz 
olduğunu" (Thte, 189 e) anlamaktay ız. Bu suretle, 
düşünme, düşüncenin ifadesi olan söz gibi, kavram-
ları  birleş tirmeye, tasdik veya inkâr etmeye, bir tek 
kelime ile, hükmetmeye yarar. 

Eflatun burada, daha yukarlarda görüldü ğü üzere, 
umumi fikirlerin varl ığı nı  kabul etmekle beraber, 
bunların aralarındaki her türlü münasebeti inkâr 
eden, hiç bir ş ey hakkı nda hiç bir şey söylenemeyece-
ğ ini ileri sürerek "söz (logos) ü yok eden ve dü şün-
cenin hareketini durduran" Megara'l ı ların karşı sın-
da yer almakta, onlara kar şı  koymaktad ır. Böylece, 
esaslı  bir surette, kavramlar ın birle ş mesinde mün-
demiç olan söz'ü kabul etmekte, ve bir konu hakk ında 
bir yüklemin tasdik olnuabilece ğ ini kabul etmekle de 
hükmü mümkün k ı lmaktad ı r. 

,senet ve Se'ailles'la birlikte diyebiliriz ki : böylece, 
terimlerin birle şmesi, söz'ü; fikirlerin birle şmesi, 
düşünceyi; söz'le düşünce'nin birle ş mesi de hakiki 
realiteyi vücuda getiriyor. O halde, Eflatun: 

ı ) Bir yandan, ilme de ğ iş mez ve devaml ı  bir 
konu vermek; 

2) Bir yandan da, bu fikirler aras ında düşünmeyi 
mümkün kılan münasebetler kurmak suretiyle 
Sokrates'le baş layan akımı  açıkça benimseyerek 
geliştirme yolundad ır. 

Çeş itlilik ve ayrı lı kları ndan, hattâ ayk ırı lıkların-
dan korkmayarak, filozoflar ın düşüncelerinde ku ş -
kuculuğa doğ ru gidiş ten ziyade, bunlarda hakikat 
paylarını  bulup, hattâ, kısmen telifciliğe yönelen 
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Eflatun'un" filmin konusunun dü ş ünülebilen (intel-
ligible) olduğunu, objektifle ş tirdiğ i, dış ta ve deneme 
-üstü (transcendante) varl ıklar olarak kabul etti ğ i 
fikir ve makul'ün bizzat varl ığı n kendisi olduğunu" 
ileri sürmesi, ve böylece, bilgi teorisinin bir meta-
fizik, bir mant ık haline gelmesine ba ş lı ca, hattâ 
biricik âmil oldu ğu umumiyetle kabul olunmaktad ı r. 

Eflatun, bilindiğ i gibi, iki âlem kabul eder. Bu 
onun felsefesinin temelinde yatan esas ayr ı mı  teşkil 
eder: ı ) Sanı  (doxa) ları n konusu olan duyulabilir 
(sensible = mahsüs) âlem; 2) Gerçek filmin (episteme) 
konusu olan dü ş ünülebilen (intelligible = makül) 
âlem; bunlardan her birinin de iki çe ş idi vard ır: Bun-
lardan birincisi, iman (gnosis) ve itikat (pistis)i; 
ikincisi ise, muhakeme ve istidlal (dinanoia) ile 
sırf akı l veya akli sezgi (noesis)i ihtiva eder. Diskürsif 
dü şünce demek olan dianoia bir hipotezden ha-
reket eder gibi bir fikrirden hareket eder. bütün 
neticelerini tahkik eder, inceler. Öz i ş i, zihin yoluyla 
bir fikirden öbürüne geçmek'dir. Kendisinden hare-
ket edilen fikrin karakteri, onu hiç bir suretle ilgi-
lendirmez. Ama akli sezgi (noesis)yi haz ırlayan 
bunun kendisidir. Sezgi (noesis) ise, rasyonel ve ya-
hn bir bilgi olup prensiplere eri ş ir. Dü şünülebilen 
(makül) lerin tema ş asına eriş ebilmek, yükselebilmek 
üzere, muhakeme (dianoia) nin hipotezlerinden 
istifade eder; öz konusu, yüce prensip'tir. 

İ nsanın iş i, gelip geçici'den kalan'a, görünüş  (olgu) 
den varlık'a, san ı (doxa=rey-ü zan) dan ilm'e gitmek-
tir. Bu gidi ş  ancak diyalektik bir yolla mümkündür. 
İ lkin, duyum, bilgimizin hareket noktas ı dır. Böylece 
diyalektiğ in ilk ad ı mı  atı lmış  olur. İ nsanı n hassas ı  
"duyumların çokluğundan hereket ederek rasyonel 
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bir birlik içinde toplanan ş eye girtmek suretiyle 
umumi olan ı  kavramak" t ır (Phaidros). Esasen, 
Eflatun, bu birlik anlayışı  ile, bütün fikirleri bu bir-
likte toplayacakt ır. Bu birliğ i adland ı r ı rken de, ken-
disine bütün öbürlerinin kendisinden ç ıktığı nı  ka-
bul ettiğ i Iyilik (le Bien) fikri diyecektir. Bunu ç ı -
kan diyalektik sağ layacakt ı r. 

Öyleyse, Eflatun'a göre diyalektik, "mükemmeli 
(yetkin) arayan dü ş üncenin kanunlar ından ba ş ka 
bir ş ey değ ildir". Bu böyle olunca da, yetkinlik (per-
fection=kemal) olan Yüce Iyilik fikir (Hayr- ı  ala)i 
bulduğu zaman, duracakt ır; ba ş ka bir deyimle, bu 
diyalektik i ş , İ yliğ in ne oldu ğ unu bilmekle, bu bil-
giye ula ş makla, k ı sacas ı , tarifle bitecektir. Bilindiğ i 
üzere, tarif bize nesnelerin "öz" ünü vermektedir. 
Çünkü: "tarif, nesnelerin ne oldu ğuna cevap ver-
mek" zorundadı r (Phaidros, 265 d). 

Yukarda gördü ğümüz gibi, dü ş üncenin hayat ve 
hareketi, fikirler aras ı ndaki münasebetlerin ke ş fine 
bağ lı  ve özlerinin karşı lı klı  katış malarını  takip et-
mekten ibaret olunca, ilmin gayesi de bu münase-
betlerin, varl ığı n bu kanunlar ı nı n ke ş fi olacakt ır. Bu 
bakı mdan, Eflatun'a göre, demek ki, metafizik ile di-

yalektik aynı  şeylerdir. 

Hülasa edilecek olursa, "felsefenin konusu, 
ahlaki konulardan s ı yrılarak, yeniden metafizik 
olmaya" ba ş l ıyor; bu konunun, aç ıkça "varl ı k'ın 
ve nesnelerin öz'ü (ousia)" oldu ğu görülüyor. Ama 
bütün yeti ve güçlerimiz buna, bu öze eri ş mezler. 
Çünkü duyumlar bir magaran ın içinde ne varsa 
onları ; magara içinde s ırtları  magaran ın ağ z ı na 
dönük bir durumda, bulunan bir insana d ış ardan 
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içeriye akseden gölgelere benzeyen görüntüleri, 
görünü ş leri bildirir. Dianoia ise "geometrik hakikat-
leri" öğ retmektedir. Son basamakta s ırf akı l veya 
akl ı  sezgi bulunmaktad ır ki ö da bize nesnelerin özü-
nü, gerçek varl ı kları , yani fikirleri, nihayet yüce 
iyiliğ i (Hayr-ı  Ala) yı  kavratmaktad ı r. 

İş te bu bilgi bizim, insan olarak, be ş eri hayatı -
mı z ı n iş i ve eseri olmay ıp geçmiş  bir hayatın hatırlan-
mas ı  (tahattur) nden ba şka bir ş ey değ ildir. Ruh, 
nesnelerinin as ı lları nı , özünü bunun içinde görür. 

Demek, Eflatun'a göre diyalektik, özün bilgisini 
temin eden bu Fikir'i elde etmeye muvaffak oluyor; 
bu suretle de diyalektik, felsefenin hem bütüncül 
(universel-külli) metodu, hem de bütün bir felsefe; 
felsefenin, bütün bir ilmin kendisi olmaktad ı r. 

Kısaca, bir kere daha belirterek diyebiliriz ki, 
gittikçe geli ş en bir tabiatç ı  (fizikçi) ak ımdan ba ş la-
yarak hümanist (sofistler) bir tenkid süzgeçinden 
geçerek, ilmin imkan ını , kavramlar ın kurulu şunda ve 
bunlar aras ı ndaki münasebetlerde arayarak dü ş ünce-
ye hayat ve haklar ı  verilirken, böylelikle bir "dü ş ün-
me tekniğ i" nin, bir "dü ş ünce sanati"nin do ğmakta 
bulundu ğunu görmü ş  bulunuyoruz. 

Esasen maksad ı mız bu husustaki görü ş  ve anlayış -
ların tenkidinden ziyade, bunları n mümkün olduğ u 
kadar ş erh ve izahiyle nas ı l bir tekâmül gösterdi ğ ini, 
mütaak ıp zamanlarda nas ı l bir ş ekil aldığı nı , bilhassa 
esas inceleme konumuzu te şkil eden Aristo'nun yap-
tığı  iş in mahiyet ve değerini belirtmektir. 
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ARİ STO VE KATKISI 

Giriş . 

Fizikçi, Fisagoras'ç ı  ve Heraklitos'çu, bir yan-
dan da Elea'c ı  ve sofist, ba ş lıca akı mların bazan 
ortas ında, bazan da yan ı  ba şı nda Sokrates'le baş layan 
bir hareketin geli ş tiğ ini, ve Eflatun'la büyük bir dokt-
rine, bir sisteme do ğ ru yöneldiğ ini gördüğümüz 
kavram felsefesi'yle artık dü ş ünceye bir hayat ve hare-
ket verildiğ ini, artık hükmün ve ilmin imkan ını  
inkâr etmekle dü ş üncenin ve netice olarak, hakikatin 
varlığı ndan ş üphe edenlerin kar şı sında ilmin konu-
sunun ve gayesinin ne oldu ğunun tayinine do ğ ru yol 
alı ndığı nı  yukarıda görmü ş tük. 

Bir yandan, duyulabilen nesnelerin kavran ı lama-
yacağı  iddia olunarak Elea'l ı larlarla, varl ık ve yokluk 
düğ ümü bir türlü çözülememi ş  ; bir yandan da, bil-
ginin gerçek olmayaca ğı nı , aynı  bir insanda ve diğ er 
bir çokları nda bu bilginin çe ş itli ve farkl ı  olduğunu, 
duyumların bilgi edinmekte yetersizli ğ ini iddia 
edenlerle, art ık, zihnin bu pek çabuk geli ş miş  mü-
cadelesinde ak ı lcı lık adına bir ümitsizlik belirtmi ş tir. 
Hüküm, istidlal, ilim, bir kelime ile, dü ş ünce bü-
tün imkanlar ı nı , bu türlü bir durum, bir inkâr du-
rumu karşı sında bulunmakla kaybetmek tehlikesine 
terk edilmi ş tir. Sistemlerin e şya ve varl ı k mesele-
lelerinde sonsuz anla ş amazlıklar, çe ş it çe ş it ve karan-
lık görüş ler içinde birbirinden ayr ı, hatta birbirine 
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ayk ı rı  aç ı klamalar ortaya atmalar ı , ve, bunları n her 
ne bahas ı na olursa olsun, hele isbattan ziyade, kan-
dı rma yoluyle da olsa, müdafas ında israr olunmas ı  
insan zihnini altüst etmi ş  bulunuyordu. Buradan da 
bir tak ı m tenkidler, yine bir tak ı m yeni görü ş  ve 
aç ı klamalar ın doğ ruluğunu göstermek için de bir 
takım denemeler yap ı lıyor, ba ş ka denemelerle 
uzaktan veya yak ından ilgili sistemler, yeni yeni 
doktirinler vücut buluyordu. Bunlar ın çe ş itlilik 
ve z ı tlıklar ı  artt ı kça her birisinin yeniden sars ı l-
makta devam etti ğ i görülüyor ve siyasi de ğ iş melerle 

birlikte, insan zihni de siyaset ve ahlak, ba ş ka bir de 

yimle, aksiyon konular ına daha çok e ğ iliyor, hattâ 

ister istemez itiliyor ve çekiliyordu. 

Fakat bütün bunlar ı n yan ı nda hiç gerilemeyen ve 
bütün bu sistemler aras ında ola gelmekte olan çe-
liş iklik ve z ı tl ı klar kar şı sı nda, geliş me, hattâ kökle ş me 
imkanları  bulan matematik ilmi, varl ığı nı  kabul 
ettirmi ş  bulunuyordu. Fisagoras'cı larla baş layan ma-
tematiğ in geliş mesi, felsefenin de geli ş mesinde, yani 
dü ş üncenin de hak ve hakikatlerini tan ı tmakta ve say-
dı rmakta çok yararl ı  oldu, hem de kesin denebilecek 
tesirler icra etmekten kalmad ı . Say ı 'y ı  nesnelerin ve 
her ş eyin özü olarak telakki eden Fisagoras'cı larla, 
aritmetik ve geometriyi âlemin aç ı klanmas ı nda kul-
lanmakla, kavram felsefesi yan ında matematiğ in 
büyük katk ı s ına ve, böylece, kendi geli ş mesine de 
ş ahit oluyoruz. Akademiya's ı nı n kap ı sı na "Geometri 
bilmeyen buraya girmesin" diye yaz d ı ran Eflatun 
bile bu bilgiyi, her öğ retimin temelinde sayd ığı nı , ve 
umumi kültürün ve zihin terbiyesinin ta kendisi ola-
rak kabullendiğ i matematikle derinden ilgilendi ğ ini 

ve itibar mevkiine oturttu ğunu görmekle kalm ıyor, 
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aynı  zamanda, tart ış ması  konumuz d ışı nda olmakla 

beraber, baz ı  felsefe tarihçilerince ileri sürüldü ğü 
gibi, "felsefenin son ş eklinin Fisagoras'çı  bir mahiyet 
aldığı nı" bile söyleyebiliriz. Daha do ğ rusu, Fisa-

goras'cı  olmadan, Fisagoras'dan daha ilerilerde, dü-

ş üncenin, muhakemenin, istidlâlin, filmin varl ığı nı , 
hakikat' ın imkan ı nı  isbatlamada ondan pek çok 
yararlanaca ğı m mü ş ahede ediyoruz. Aristo da bundan 

yararlananlardan biriydi. 

Halbuki Aristo bütün felsefi görü ş lerin ve aç ıkla-

ma te ş ebbüslerinin ortas ı nda kendisini "her ş eyi yerli 
yerine koymaya gelen "ki ş i olarak görmektedir. 
Kendisinden önceki fikir ve kanaatleri mukayese 
ederek, yararl ı  olanlar ı nı  benimseyor, onlardan ge-

niş  ölçüde faydalmyor ve, nihayet, onlara kendi 
sistemi içinde yer verirken kendi sisteminin damga-
sı nı  da vurmaktan kalm ıyor. Bunu Enriquh: kollektif 

bir çal ış manın sentezi, ferdi bir çaban ı n meyvesi 

diye ifade etmektedir. 

Lise'nin kurucusu, yürüyücüler (me şş aiye) oku-
lunun başı  olarak onun gayesi şu idi:" Topyekûn 
ilmi tedris etmek ve her ş eyi aç ıklamak". Böylece, 
kendisinden önce hiç görülmemi ş  bir tarzda, o za-
mana kadar be ş eri bilginin her alan ı nda, her konuda, 
bilinenlere vak ıf olduktan ba şka katk ı larda bulunmu ş ; 
ilk felsefe ya da teolojiden tutunuz da demir dövmeye, 
ava, mutba ğ a, yüzmeye, ata binmeye, v.b. konulara 
kadar bilgiler ve eserler vermi ş ; gözünden hiç bir 
ş ey kaçmamış , öğ retmek için ö ğ renmeyi asla ihmal 
etmemi ş , dikkat ve muhakemesini hiç bir ş eyden 
esirgememi ş  eş ine çok az rastlanan bir ara ş tırıcı , 
nâdir bir dü şünürle kar şı  kar şı ya bulunuyoruz. 
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Her dü ş ünür gibi, o da, yeti ş tiğ i ve geliş tiğ i 
çevrenin, ba ş ta bir hekim olan babas ının, felsefi 
yönden, bilhassa Eflatun'culuğun, gençliğ inin en 
çekici ve ünlü okulu Akademiya'n ı n tesirleri alt ı nda 
kalmış , fakat ilmi zihniyetin ba ş lı ca ş artı  olan tenkid 
kafas ı  sayesinde, "Okul'un beyni" diye vas ıflan-
landıran hocas ı  Eflatun'nun tesirlerinden s ıyrı lmakla 
kalmayarak, bir yandan zooloji ve biyoloji alan ında 
hayvanlar ı n, insanlar ı n, öbür yandan da sosyoloji ve 
politika alan ında sitelerin hayat ı nı  tetkik etmi ş , 
bir çok zoolojik ve biyolojik incelemelere giri ş miş , 
bunlar ın da bir kısmı nın kaybolmas ına rağmen, 
mühim bir kısmı  bugüne kadar ilmi de ğ erini mu-
hafaza etmi ş , bir tak ım eserler zaman ı mıza kadar 
kalmış tır. Biz burada bu eserlerinin geni ş  bir 
tahlilini yapacak de ğ iliz. Bunlar daha ziyade ilim ve 
felsefe, sosyal ve siyasi doktrinler tarihçilerinin i ş i 
olacaktır; nitekim bu tahlilleri yapm ış  bir çok 
çok ciddi eserler de mevcuttur. Son bir tahlille ve 
toplu bir görü ş  ile, onun hüküm, muhakeme ve dü-
şüncenin imkânını  bulmakla, biz burada ilmi ne ma-
hiyette anlad ığı nı , onu bu anlayış a götüren, kendisini 
öbür dü şünürlerden ayıran ana fikir ve prensiplerin 
neler olduğunu görmeye çal ış acağı z. 

Eflatun ve Aristo. 

Aristo, Metafizik adlı  eserinin incelenmesiyle 
görülecektir ki Eflatun' dan "fikir'leri tamamiyle ob-
jektivle ş tirmesinden "dolay ı , temelli bir ş ekilde ve 
onları  dış  âlemde, nesnelerden önce, üstün varl ı klar 
olarak kabul etmesiyle ayr ı lmaktad ır. O, Eflatun'un 
ilmi, reel ve ferdi olgu ve nesnelerin d ışı nda bir takı m 
umumi ve mücerret bir varl ıklar âleminde arad ığı n- 
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dan tenkid etmektedir. Çünkü, onca, ferdi ve husus 
varlıkların dışı nda Fikir'lerin varl ığı nın isbat olun-
mas ı  mümkün olamaz. Üstelik, bu bir bo ş  görü ş tür. 
Her ne kadar Aristo, Eflatun'un taksim metodunu da 
tenkid ederse de, kavramc ı lık yolunda yine de Sokrates'- 
in ve Eflatun'un izini takip eder ve filmin konusu-
nun kavram olduğunu tereddütsüz kabul eder. Kav-
ramcı  olarak birle şen bu dü ş ünürler deneme- ötesi 
veya deneme-üstü veya deneme - d ışı  denebilecek 
(transcendance) görü ş ü ile kendi deneme - içi de-
nilebilecek (immanence) görü ş ü ile birbirinden ta-
mamiyle ayr ı ldıkları nı  biliyoruz. 

Sofistler ve Aristo. 

Aristo'nun eserlerini toptan tahlilde ve esas konu-
muzu teşkil eden mant ık ve ilim anlayışı m izah ve 
tahlilinde, mantı ld bir ş ekilde ele alınması  gerekirse, 
her ş eyden önce, alt ı  ciltten ibaret olan Organon'unun 
son cildi "Sfistlerin Çürütülmesi" ve, sonra bu ciltten 
önce gelen 5. ciltten, yani "Topikler" den baş lamak 
gerekir. 

Çünkü Aristo bunlar ı n birinde metotlu bir ş e-
kilde sofizmleri taksim ve tasn ıf ederek, paralojizm-
leri aç ıklayarak, dü ş üncenin imkâns ı zlığı nı  iddia 
eden sofistlerin, sofistik anlay ış la çıkard ı kları  zor-
lukları ; öbüründe de diyalektik dü şünceyi ve diya-
lektik önerme ve k ıyaslar ı  geniş  bir tarzda ve derinli-
gine incelemekte ve güçlükleri çözmeye çal ış mak-
tad ır. Ama bütün eserlerinin ba ş langı çı  veya hareket 
noktası  olan, hattâ, kronolojik olarak, ilk yaz ı ldığı  
idda olunan mant ığ a dair eserlerini, klasik s ıralanışı  
içinde gözden geçirdi ğ imiz zaman görece ğ iz ki: 
bunlar ın da hareket noktas ı nı , "verbal ş ekillerin 
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tahlilini yapan ne kadar yetkin bir âlet olursa olsun, 
daima bir tak ı m ibhamlar ı  ihtiva edece ğ inden tah-
lil ve tenkidini muhtelif eserlerinde de yapt ığı " li-
san ı n bünyesinden, dü ş üncenin umumi ş ekillerinin 
ifadesini arad ığı  (Ketegoryalar) la, buna bağ lı  olarak, 
baz ı  kı sı mların Aristo'ya aidiyeti şüpheli olmakla bera-
ber aristocu bir zihniyet içinde yaz ı ldığı nda Aristo' 
cuları n çoğunlukta buluduklar ı , Organon'un ikinci 
cildi olup Önerme'lerin incelendi ğ i ( önerme-Peri Her-
menias) te ş kil eder. Tümdengelimlik istidlâli (R. 
dMuctif), ve onun nevi ve ş ekillerini sâde tasnif 
etmekle kalmay ıp aynı  zamanda ilk olarak tahlilini 
de yaptığı  (Birinci Analitikler)le, isbattan, isbatç ı  ilim-
den bahsetti ğ i (İkinci Analitikler) le, yazar ı nın di-
yalektik kar şı sında tutumunu ve diyalektiğ i nas ı l an-
ladığı nı  tesbit etti ğ i, hakikate benzeri, olagan' ı , ve 
olası 'yı  da ele aldığı  (Topikler); ve, nihayet, sofiz-
maları  tasnif ve tahliliyle kalmay ıp sofistik muhake-
meleri çürüttü ğ ü (Sofistlerin çürütülmesi) adlı  eserleri 
onun ilk ilim teorisiyeni olarak ba ş lı ca eserlerini 
te ş kil etmektedir. 

Bunlar daha ziyade akromatik (accromatique) 
eserlerinden olup daha sonralar ı  Organon 
"aleti) ad ı  alt ı nda toplanm ış  ve yüzy ı llar boyunca 
Batı 'da olduğu kadar, Do ğu'da da İ slam-Türk dü-
ş ünce hayat ında da temel mant ı k kitaplar ı  olarak 
kalmış  veya bunlar ı n doktrinal esas ı nı  teşkil etmiş tir. 

Her ne kadar baz ı larını n, Aristo'nun eserlerinin 
aslı na uygunluğu üzerinde bir tak ı m itirazlar ı  ve 
tenkidleri ve bu konuda bir tak ı m tart ış malar olmu şsa 
da, biz burada, umumiyetle kabul olundu ğu gibi, 
bu eserlerin asl ına uygunluğunu tart ış maks ızı n, 
hattâ bunu konumuz d ışı nda sayarak, bugünkü 
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tenkidin tanıdığı  ve tan ı ttı k"' ş ekilde bu eserlerin 
aristocu zihniyete uygunlu ğu bakı mını  tercih ederek, 
doğ rudan doğ ruya esas i ş imiz olan Aristo'nun mantık 
ve ilim anlayışı m ele alaca ğı z. 

Her ne kadar onun mant ı k'a ait eserleri bize bu 
anlayışı  yeteri kadar aç ıklarsa da, biz yine onun 
Metafizik'ine, Ruh'a, Fizik'e, biyoloji ve zoolojiye 
ve ba ş ka konulardaki ba ş ka eserlerine, hattâ "Niko-
makos'a ahlâk" ile Rhetorik gibi kitaplarına da, gerek-
tikçe, anlay ışı n' teyit veya red eder mahiyette buldu-
duğumuz her metne ba şvurmaktan kalmayaca ğı z. 

Mantık ve Analitik. 

E. Boutroux'ya göre, logikos kelimesini de 
bugünkü dilde yaş ayan bir çok ilmi ve felsefi terim-
ler gibi, ortaya koyan ve kullanan yine Aristo olmu ş -
sa da, günümüzdeki mant ı k manası nda veya buna 
pek yakın olarak, analitik kelimesini de onun 
kullandığı  hemen hemen bütün mant ık tarihçilerince 
payla şı lan bir kanaat olarak belirmektedir. Bunu 
böyle bilmekle beraber, biz burada bu kelimeyi 
birbirinden ay ırt etmeden ayn ı  manada kullanmakta 
devam edece ğ iz. 

Aristo'nun ilim ve mant ı k anlayışı na, ilimden ve 
mantıktan ne kastetti ğ ine ve bunlar ı n sistemindeki 
yerine ve rolüne dair ara ş tı rmalar ı mıza giri ş mek için, 
ilkin, Aristo'nun ilim tasnifini görmemizde fayda 
vard ı r. 

Elim tasnifi. 

Aristo, ilimleri gayelerine, zihnin geli şmesinin 
gerçekle ş tiğ i istikametlere, üç belli ba ş lı  ameliyeye 
göre tasnif eder (Metaf. IV ve V). Gerçekte, ikili 
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veya üçlü olmak üzere iki ayr ı  sınıflaması  olduğunu 
belirtebiliriz : (Metaf. E, I ve K; Top. I, VI ve VIII; 
Eth.a Nico. VI). 

Aristo bu hususta pek vaz ıh olmamakla suçlan-
makla beraber, bu konuda müteakip sat ırlarda ayr ıca 
duraca ğı z. 

Aristo bütün ilmi faaliyetleri üç planda, bakmak  
(theorein), hareket etmek (pratten) ve ibda etme k-
y ar atmak (poiein) olmak üzere üç temel i ş te toplar. 
Birincisinden, insan hareket etmeksizin dü ş ünür; 
ikincisinde sevk ve idare etmesini gerçekle ş tirir; 
üçüncüsünde ise, bir eserin ortaya konmas ı  iktidarı  
kazan ılı r ve gösterilir. Bu suretle Aristo ilimleri üç 
sını fta iktidar ı  kazan ı lı r ve gösterilir. Bu suretle 
Aristo ilimleri üç sı nıfta toplanmakta ve bunlar ı  şu-
ş ekilde s ı ralamaktad ı r : 

— Teoretik veya spekülatif ilimler; 

2- Pratik ilimler veya aksiyon ilimleri; 

3— Poetik ilimler veya bir eserin gerçekle ş mesini 
gözeten ilimler. 

Bu böyle belirtilmekle beraber, Aristo' nun bu tas-
nifini kesinle ş miş  olarak saymak mümkün görünüyor. 
Bazan bu tasnif ikili olarak ancak şu ş ekilde ortaya 
konulmaktad ı r : 

Teoretik ilimler (ba ş lı cası : metafizik), 

2- Pratik ilimler (ba ş lı cas ı : ethik ve rhetorik). 

Bu ikili ve üçlü s ı nıflamalardaki karars ızlığ a 
aş ağı larda temas edece ğ iz. Biz daha önce üçlü tas-
nifte yer alan ilimleri gözden geçirmekte fayda 
mülâhaza ediyoruz. Bininci kategoride bulunan 
ilimlerden ba ş lıyal ı m. 
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a. Teoretik ilimler. 

Teoretik ilimler, konusu s ırf bilmek olan, veya 
bilmek için bilmek olan, s ırf hakikatin ara ş tırı l-
mas ı  ve bilinmesi olan Matematik'i, ve bütün tabiat 
ilimleri ile psikolojiyi içine alan son olarak 
da daha sonra kendisine metafizik denilecek olan 
ilk felsefe'yi teş kil etmektedir. 

b. Pratik ilimler. 

Pratik ilimler ferdi ve Içtimai hayat ın san'ati 
olarak ferd için Ethik, aile için Ekonomik, Site için 
de Politika'yı  göstermektedir. 

c. Poetik ilimler. 

Poetik ilimler ise s ırf poetik ile rhetorik'i ih-
tiva etmektedir. 

Mantık'ın bu tasnifte yeri. 

Görülüyor ki bu s ınıflamalarda Aristo'nun ne 
Analitik dediğ i mantık, ne de san ı 'nın bilgisi 
dediğ i diyelektik yer almaktad ır. Baz ı larınca, 
te'vil yoluyle, dü ş ünceyi sevk ve idare etmek san'at ı  
olan Mant ı k, aksiyon ilimlerine, baz ı larmca da, Di-
yalektik'e, diğer baz ı lannca da, temamen ayr ı  bir 
anlayış a dayanarak, teoretik ilimlere dahil olmas ı  
gereken bir ilim olarak görülmektedir. Mantık' ı n 
Diyalektik'e girmesi, belli bir konusu olmayan, ve 
umumi olan diyalektiğ i kullanarak, prensipler üze-
rinde dü ş ünülebileceğ ini kabul ederken, Aristo'nun 
"sırf mantı ld yöntemlerin kesin bilgi (yakin) yi elde 
etmeye, vermeye muktedir olmad ı kları m iddia eden 
ve bu iddias ına dayanarak, uygunluk halinde ol-
mamakla beraber, Aristo burada mant ık'la diyalek- 
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tik'i birbirinden ay ırmakta, bunlardan birincisini, 
doğru düş üncenin, öbürünü ise olas ı  düş üncenin 
bilgisi olarak değerlendirmektedir. O bize Analitik 
dediğ i Mantık'la, Diyalektik dedi ğ i sanı 'nı n ve gö-
rünü ş 'ün bilgisi aras ındaki ayr ılı kları  uzun uzad ıya 
ve tekrar takrar aç ıklar. Bunu a ş ağı larda görece ğ iz. 
Fakat Mant ık'ın yukarda, ikili ve üçlü diye ayırdı -
ğı mız s ı nıflarnalarda yer alan disiplinlerden birisi 
içinde yer almamas ını  da bu disiplinlerin her biri-
nin kısa tahlilini yapt ıktan sonra aç ıklmaya çal ış mış  
olacağı z. 

Aristo'nun bu s ı nıflamas ı , yukar ı da görüldüğü 
üzere, gayelere göredir. Hattâ baz ı  iddialara bak ı lırsa, 
Aristo eserlerini yazarken bile, bu tasnifteki maksad ı  
gözetmi ş tir. Eski Ça ğ 'da kendisinden önce hiç bir 
örneğ i olmayan bir düzen ve geni ş lik içinde görülen 
bu sınıflama o zaman mevcut bilgilerin durumuna 
da uygun görünmektedir. 

İ limlerin Konuları . 

İ limlerin s ıralanış ların ı  göz önünde tutarak, en 
yüce ilimler denilen ve böyle say ı lan teoretik ilim-
lerden ba ş ta gelen Fizik olup ayr ı  (spar.) olmakla 
beraber, hareketli olan varl ıklardan, öz (la substan-
ce) den bahseder (Metaf., G. IV. 2). Biyoloji, kimya 
ve psikoloji buraya girmekte. Ruh, bedenin bir 
ş ekli (eidos) oldu ğundan Fizik'e dahil ise de, akı l bu 
ilmin konusu içine girmez. Matematik, ayr ı  (spar) 
olmakla beraber, belki de, maddeden ayr ı lmas ı  kabil 
olmayan, aynı  zamanda müteharrik de olmayan 
varl ı kları  tetkik eder. İ lk felsefe'ye gelince, bu disiplin, 
öncesiz ve sonras ız hem müteharrik olmayan hem de 
ayrı  (spar) varl ığı , ya da öz (essence)ü inceler. 
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Bu öbürlerine göre bütüncül (külli-universel) olmakla 
kalmaz, onlardan da öncedir, önceli ğ i haizdir. 

Fizik'in Konusu. 

Fiziğ in konusu, hem hareket, hem de sükûnu 
haiz varl ıkların incelenmesidir. Bunlar ise hem madde, 
hem ş ekildir. Aristo'ya göre reel varl ığı n bu iki türlü 
incelenmesi fizik için mümkündür. Madde; şunu veya 
bunu yapman ın basit iktidar ı , değ iş en ş eyin daimi 
süjesi, veya öz (substance) üdür.. Tohum'un nebat 
için, bronz'un heykel için oldu ğu gibi, bu basit, ama 
mühim bir imkân içinde tam olmayan bir varl ıktı r. 
Halbuki "nesne" nin nev'iyle özde ş letirilmesi sure-
tiyle ş ekil (eidos) meydana gelir ki bu da "tamam-
lanmış  ve tayin edilmi ş  bir varl ıktır". Bunlar ı n 
birinden öbürüne geçmek, hareket (kinesis) ile olar. 
Entelechia bu fiil ve iktidarın birle ş mesiyle vücut 
bulan yetkin bir varl ıktır. Bunun neticesi olarak, 
fizik her ikisinin de ilmi olmaktad ır; Bu böyle ol-
makla beraber, fizikçi belli bir madde kadar ş ekli de, 
mahiyeti de bilebilir ; T ıpkı  "hekimin sinirleri, demir-
cinin de çekiçi tan ıdığı  gibi". 

Burada fizik ile metafizik aras ında daha önce-
den yap ı lmış  bir ayırda rastlad ığı mızı  belirtmeye mec-
buruz. Ayr ı lmış  olan' ı n varl ı k tarz ını  ve öz'ünü tayin 
etmek Fizik'in değ il, İ lk Felsefe'nin, Metafizik'in 
iş i olduğ unu belirtmektedir. 

Matematik'in Konusu. 

Matematik'e gelince, ayr ı  özler (essences spa-
res) te ş kil etmekten uzak olarak, fizik'in konusundan, 
tecrit yoluyle, ç ıkarı lmaktad ır. Akıl için yegane 
tatmin edici isbatlar ı  veren ve fizik için de ayr ı ca 
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ehemmiyeti inkâr olunmayan biricik ilim olmakla, 
-hattâ Eflatun gibi filozoflar ı  kast ederek (Metaf. 
A.9. 99a 32), onlara göre Matematik'in bütün bir 
felsefe, felsefenin tâ kendisi oldu ğunu söylemesine 
rağmen, matematik'le pek u ğ raş maz. Hocas ını n bu 
yöndeki temayülüne kar şı  bu yollu bir cephe ald ığı  
bile iddia olunmakta ise de, makbul bir dayana ğı  
görülmemektedir. Matemati ğ in, umumiyetle, bütün 
niceliklerden, astronomi, geometri ad ı  altında nice-
lik (kemmiyyet) in hususi cinslerden söz etti ğ ini; 
bununla beraber, niceli ğ in, nesnelerin özü olmad ı -
ğı nı  ileri sürer. 

Metafizik'in Konusu. 

Fizik, realiteye müteall ık bir ilim olarak anla şı l-
maktad ır. Bununla beraber, o, yine bir felsefedir. 
Ama İlk felsefe olmayı p ikinci Felsefe'dir, ilk Felsefe 
veya Metafizik'in yolu üzerindedir. Metatizik ise 
"zilten, ilk realitenin ilmi" dir. 

Öyleyse, Metafizik, " ş ekil ve maddeden mürek-
kep olan tabiat ı" değ il, " ş ekli, s ırf ş ekli" tetkik eder. 

Aristo ilmin gayesini, ilim için ilim olarak anlad ı -
ğı ndan, bunun en yüce ifadesinin de teoretik ilim-
lerde bulundu ğuna; bunun neticesi olarak da, bu 
teoretik ilmin en yücesi olann ı n da İ lk Felsefe veya 
Metafizik olduğuna kanidir. 

Teoretik ilimler, konular ı  "bilmek için bilmek" 
olunca, hakikatin s ırf nazari (spekülatif) bir ara ş tı r-
ma= te şkil ederler. Bilhassa burada Aristo en mü-
cerret olan'a, ontolojik mahiyette, en reel olan'a gitmek 
suretiyle, ortaya metodik bir tasnif koymaya ça-
lışı r. Ba ş ta, Matematik'i, sonra fizik'i, en sona da 
İ lk Felsefe'yi, yani Metafizik' ı  sıralamas ı  bu surette 
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izâh olunabilir. Böylece ayn ı  bölümde mevcut ilim-
ler aras ında bir hiyerar ş i sayılacak olursa, bu en 
yüce dereceyi, daha sonralar ı  Ş am'lı  Nikolaus'un 
fizik'in ötesi manasına gelen (meta ta phsika) diye 
adland ırdığı  İlk Felsefe (Felsfe-i Ul'd)nin işgal etttğ i 
görülmektedir. Aristo'da (Metaf. A. 2. 982 a 3o) 
"bilmek için bilmek" ; iş te bu, bilinmesi kabil olan 
yüce varl ık'ın, "bilinebilir yüce realitenin ilmi"nin 
baş lıca karakteridir. Çünkü bilmek isteyen kimse, 
tercihan, yetkin olan ilmi seçecektir. Bu demektir ki 
en çok bilinmesi kabil olan' ın ilmini seçecektir. Halbuki 
en yetkin olarak bilinmesi kabil olan, prensipler sebep-
lerdir. İş te bu prensiplerden ve sebeplerden ba şh-
yarak öbür ş eyler bilinir Üstelik, Aristo prensipler 
ve sebepler, kendilerine tabi olan öbür şeylerle ma-
lum olmazlar" der. 

O halde, Metafizik'in konusu "varlık olmas ı  
yönünden varlık" (to ön e ön) ve onun özlük (essentiel-
zati) yüklemlerinin incelenmesidir. Diğ er ilimlerin hiç 
birisi "varlık olmas ıyle varlık" ı  umumi olarak incele-
mez. Bunlar varl ığı n her hangi belli bir kısmını  
bölerek al ırlar, ancak matemetik ilimler de oldu ğ u 
gibi, buna ait olarak bölünen k ısmen özlük yüklemini 
tetkik ederler. 

Ama, ilk prensipleri, en yüce sebepleri arad ığı -
mıza göre de, bu prensiplerin ve sebeplerin, kendile-
rine ait olduklar ı  her hangi bir realitenin zaruri 

olarak mevcut oldu ğunu da apaç ık belirtmek olduğ u 
sonucuna var ı lı r. 

Aristo, bütün varlık'ı  "varlık olmastyle varl ık" ı  
tetkik eden tek bir ilmin mevcut oldu ğunu, bunun da 
ancak ilk felsefe olacağı nı , bu ilmin konusunun da 
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daima ilk olan ş eyden ibaret olup öbürlerinin buna 
tâbi bulundu ğunu anlatır (Metaf., IV. 2). 

Varliğm Çeş itleri. 

Varl ı k'ı n, ilinti olmasiyle varl ık, hakikat olma-
sıyle varlık, kategorilerle, fiil ve güc halinde varl ı k 
olmak üzere bir tak ı m çe ş itleri vard ır (Metaf E. 2). 

Fakat ilinti olarak varl ık'ı n hiç bir ilmin, hiç bir 
spekülasyonun konusu olmad ığı  muhakkaktır. Çünkü 
ilintinin ilmi yoktur (Metaf., E. 2). Hiç bir teoretik, 
hiç bir pratik ve poetik ilim ilinti ile u ğ raş maz. 

Aristo bu kanaat ı nı  belirtmek için, geometri ile 
uğ ra ş anı n, ne ş ekillerin ilintilik (accidentel) yüklem-
lerini, ne de ş ekiller aras ındaki farklar ı  kaale almad ı -
ğı nı  örnek olarak göstrir. 

Sofistlere Kar şı . 

I ş te burada sofistlere çatar ve onlar ın delille-
rinin ilintilere taalluk etti ğ ini beyan eder. Söz 
gelimi: musikiçi ve gramerci aras ında bir ayr ı -
lık veya bir özde ş lik olup olmad ığı  meselesini incele-
diğ i diyalektik ara ş tırmalar ında olduğu gibi, ilinti 
"daima veya çok defa olmayan ş ey" olup burada 
ortak olan şu kanaati belirtmek yerinde olacakt ır; bu 
kavram temamiyle aristocu bir kavramd ı r. Halbuki, 
diğ er taraftan, her ilmin konusu" daimi ve çok defa 
olan"dır. Zihnin tabii' olan yürüyü ş ü, «daha çok 
bilinmesi kabil olandan ve daha aç ık ş eylerden, ken-
diliğ inden bilinmesi kabil ve daha aç ık ş eylere" 
tahlil yolu ile gitmektir. 

Aristo, böylece, sofistlere kar şı  en aç ık ş ekilde 
karşı  koyar. 
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Diyalektikin 
Ayırdı . 

Aristo'nun kendisinden öncekilere ait dü şüncede 
bulduğu noksanlardan biri, ilim ve konusunu, Diya-
lektik'ten ve konusundan ay ı rt edilmi ş  olmas ı nada 
ifadesini bulur. O, bütün eserlerinde olmakla bera-
ber, ba ş tan ba ş a Organon'unda, hele hele İkinci 
Analitikler'inde, Topikler'de ve Sofistlerin çürütülmesi'- 
nde bu ayırt üzerinde tekrar tekrar ve israrla durur. 

Burada hemen belirtelim ki filozofumuzun ha-
reket noktas ı nın temelinde bu ay ırt yer almaktad ı r. 
O'na göre dayan ı lması  gereken esas ş udur (Topikler, 
I. ı oo b 18): 

ı ) Doğ ru bilgi (alethâ ve alethein) : Doğ ru 
olan ş eyler, hakikatler vard ır ki bunlar, yan ı lmaz, 
hataya düşmez bir sezgi ile elde olunurlar. Ilim bura-
dan ve bununla ba ş lar. 

2) Otorite yoluyle bilgi (Endoxa): Sanı  konu-
ları  vard ır ki bunlar da Diyalektik'in sahas ını  
teşkil ederler. Her ne kadar bu tasnife yak ın bir s ı nıf-
lamayı  Parmenides'de de görmek mümkünse de, bu 
filozofun yaln ız sam (doxa-zan, re'y ve kanaat)y ı  
kabul edip öbürünü red etmesi bak ımından Aristo 
tamamen farkl ı  ve orijinal bir mahiyet arz eden bir 
tezle kar şı  çıkmaktadır. Bu böyle olmakla beraber, 
hemen burada Aristo'nun ilim ile diyalektik'i ay ırt 
ederken, San ı  (doxa) y ı , Sanı 'nın kendi konusu ol-
duğu Diyalektik'i hiç bir suretle itibarden dü ş ürdüğü 
anlaşı lmaz. Ama, a ş ağı da görmeye çal ış aca ğı mız 
veçhile, onun ilim'le diyalektik'i çok defa birbirine 
karış tırmaya kadar gidi ş i, onun diyalektik'de de 
bir nevi ilmi anlay ış  bulunduğunu; hiç değ ilse, ilme 
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faydalı  olduğunu kabul ettiğ ini gösterir. Hattâ pren-
siplerin ortaya konmas ı nda ve ç ıkarılmasındaki rolünü 
belirterek, onun pek çok tenkid etti ğ i sofistik'ten 
ve Eristik'ten tamamen ay ırır ve daha üstün bir mev-
kie yükseltir. Gerçekte, Eflatun, Diyalektik'i "Fel-
sefenin bir bölümü", hattâ "felsefenin kendisi" yap-
tığı  halde, Aristo onu bir ekzersiz mertebesine dü-
şürür. Bununla beraber, yine felsefeye, ilme haz ırlayı cı  
karakterde saymakta devam eder; ama onu, bir çok-
ları nın sandığı  gibi, ikinci bir Mant ı k olarak kabul 
etmez. 

Bu böyle olmakla beraber, bu da, daha sonra 
göreceğ imiz üzere, Aristo'nun Diyalektik anlay ışı  
değ ildir. Ona verdiğ i daha ba ş ka değ iş ik manalar 
ve mertebeler de vard ı r. 

Onca, ilmi bir kesin bilgi (yakin-certitude) ye 
taalluk ve delâlet etmez. Çünkü o, bizzat e şyayı  değ il, 
eşya hakk ı nda insanların s a n ı 'ları nı  kaale almaktad ı r. 
Esasen bu noktada da Aristo'nun Eflatun'u tenkid 
ettiğ i baş lıca konulardan birini daha bulmaktay ız 
(Metaf., A. I. ro69 a 26). 

Aristo'ya göre bilgi, "objektif ş ekillerinin sahih 
tasavvurlar ı  olduğundan" (Ruh'a dair, III, 7 ve 8, 
İ kinci Anal., I, ı  19. b), nesneleri "s ırf soyut ve bo ş  
bir tarzda görmekten ibaret olan" bu diyalektik'e 
çatar. 

Diyalektik'i ilk icat eden Zenon da olsa, şura-
sı nı  aç ıklamak gerekir ki Aristo'nun çattığı  Diyalek-
tik, hiç bir ay ırt gözetmeksizin, kendinden önceki 
diyalektik olup, ilkin, diyalog ve tart ış ma metodu 
olarak anla şı lmaktad ır. Kendisi de bu diyalektik 
münakaş a metodunu bahis konusu etmekte ve ka- 
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bullenmekte ise de, onu ancak Analitik tatmin et-
mektedir. 

Eflatun diyalektiğ inin öz gayesi, ruhu Fikir'lere, 
hakiki varlıklara do ğ ru götürmektedir. Felsefe, pren-
siplerin ilmi olduğuna göre, diyalektik'in gayesi de 
prensiplerin ara ş tırı lmas ı  olduğundan, felsefenin me-
todu olması  gerekir; k ısaca, diyalektik, "felsefenin 
metodu"dur. Halbuki Aristo, ilmi bir tak ım ha-
kikat prensiplerine ba ğ lı  veya muallak bir tak ı m kıyas 
ve isbatlardan yap ı lmış  bir bilgi saydığı ndan, onun 
sâde di y ale k tik'ten üstünlüğünü değ il, aynı  zamanda 
ondan ayrı  prensiplere dayandığı nı  da ileri sürer. 

Diyalektik. 

Diyalektik'in konusu, olas ı  (muhtemel olan) 
veya olas ı lıklar'd ır. Bu (Top. ı  oo b) diyalektik öner-
melerin üç ş ekli ve şu üç san ı 'nı n bütün derecele-
riyle: 

ı ) Umumiyetle, veya hiç değ ilse, hakimler (sages) 
tarafindan kabul olunan önerme, öncül (protasis); 

2) Hakimler veya halk aras ındaki, ya da sade-
ce hakimler aras ı ndaki sanılar ayrı lığı  (Problema); 

3) Mevcut san ı lara kar şı , baz ı  hakimlerin para-
doksal tasdikleri, hakimlerin otoritesi veya büyük 
sayının, halkın veya halk ço ğunluğunun samlar ı  
üzerine dayanan veya kurulan (thesis) dir. 

Bunların ortak karakterleri istintaki olmal ı dır. 

Olası  (Muhtemel). 

Diyalektik, olas ı  (muhtemel) n ın mantığı  ol-
duğuna göre, öyleyse, olas ı  nedir? Olas ı, " ş imdiye 
kadar ve henüz apodiktik bir ş ekilde tasdik ve isbat 
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olunamayan"d ır. "Olas ı lar bütün insanlar ın, veya 
onlar aras ı ndan bir ço ğunluğun, veya hakimlerin, 
bunların da ya hepsinin veya bir ço ğ unun, ya da 
en sözü geçenlerinin, veya ünlü ki ş ilerin kabul et-
tiğ i" san ı lardır (Top. I, ı - ı  oo b). 

Eristik. 

Bundan ba şka bir de Eristik  vard ır ki bu, 
olası  görünen, ama hakikatte olas ı  olmayan san ı l-
ardan hareket eden bir çe ş it k ıyas (syllogisme) dar. 
Yahut, görünüş te, ancak görünü ş te muhtemel görü-
nen san ılardan netice ç ı karan bir k ıyas'd ır (Top. 
I .1, I oo b 24). Böylece, bunlar ın da birbirinden 
ay ı rt edilmesi gerekmektedir. 

Her ne kadar Aristo bunlar ı  aç ıkça k ıyas'tan 
farkl ı  istidlâller diye s ıralarsa da, k ıyas gerçekte 
netice veren bir istidlal olup eristik bir k ıyas mahi-
yetini haiz değ ildir; o ancak görünüş te netice verir, 
veya netice verir gibi görünür. Asl ında hiç te öyle 
değ ildir; o, hiç bir doğ ru netice ç ıkarmaz. (Top. 
ı  o i b) ; realiteyi de ğ il, görünüşü takip eden bu çe ş it 
sofistik delillerin gayesi diğ er kı smı  çürütür gibi gö-
rünerek hasm ı nın hata yapt ığı nı  göstermek onu pa-
radoksa zorlamak ve ona yanl ış  bir ifade ve beyan ı  
kulland ı rmak, ayn ı  bir ş eyi ba şka ş ekillerde tekrar-
latmaktan (Sofistlerin Çürütülmesi, 3, 165) ibarettir. 

Bütün Eristik ve Sofistik'in tekni ğ i de buradad ı r. 

Sanı  (Doxa). 

Diyalektik5in anlaşı lmas ı , sam'n ın anla şı lma-
sına bağ lı dır. San ı  (doxa) Parmenides' de "adat ı cı  
görünü ş ler bilgisi" olarak tarif edilmekte; Gorgias'- 
da "zaruri olarak yanl ış  olmayan, ama esasl ı  bir 
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surette duraks ız" telakki olunmakta; Aristo'da ise 
"itikat ve akli bir kan ı  (inan ış ) "manas ına gelmektedir. 
Bunu daha iyi anlamak üzere Aristo'nun mantığ a ait 
eserinin, sadece Analitikler'i değ il; yine Organon adlı  
eserinin bir bölümü olan Topikler'i tahlil etmek gere-
kir. Bu eserde münaka ş a sanatı  incelenmekte, kar şı da 
bulunan ı  sorguya çekip cevap vermek, makul bir 
tezi müdafaa edip z ı t san ı lar aras ında hareket et-
mek, bir otoriteyi müdafaa etmek, bir olas ı 'yı, bir 
hakikate benzeri tutmak, desteklemek ve pekle ş -
tirmek öğ retilmektedir. Sahas ı : olası  (muhtemel) ve 
mümkün olan'dır. Halbuki Analitikler'in sahas ı, "reel'-
in bilgisi" dir. Birisi bir "delil ve çürütme" sanat ı ; 
öbürü ise "gerçe ğ in, hakikat ın sanat ı" dır. 

Mantık ve İ lk Felsefe. 

Bu bakı mdand ı r ki hakikat sanat ı nı n temeli, özcü 
(substantialiste) metafiziktir. Mant ık yöntemleri, 
(proc&Ms), böylece, ontolojik sahada zihne hareket 
imkanını  veren metotlar ı  tayin ederler. Fakat fikir-
lerin birle ş mesini veya ayr ı lmas ını  husule getiren bu 
mantıki yöntemler de ğ ildir. Onlar ı  özler'in ve bun-
lar aras ındaki münasebetlerin ara ş tırı lmas ı  kendi 
konusu olan İ lk Felsefe'den almaya mecburdur. 

İş te burada Mant ı k ve Metafizik'in ilgisini ve 
yine burada Mant ı k'ın sı rf formal olmad ığı na bir 
defa daha temas etmemiz gerekmektedir. Zihnin do ğ -
ru iş lemesini sağ layan kaideleri koyan Mant ık, reali-
tenin kanunlar ını  yalnızca ortaya ç ıkaran, veya 
onları  isbat eden Metafizik'ten ayrı  bir disiplindir. 
Mantık, "idealistlerin sand ığı  gibi, sı rf, biz atihi 
zihne değ il, ferdi zihne taalluk" eder. Reel'i bilen bu 
zihni, hatadan ve yan ı lmaktan korumak, kurtarmak 
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lâz ı mdır. Bu i ş  için de "reelin kanunlannı  bilmek" 
gerekir. Bu suretle Mant ık da hareket noktas ını , 
Aristo'ya göre, ancak Metafizik'ten almak zorundad ı r. 

Buna kar şı lı k, Aristo, diyalektik'in alan ı nı  çok 
geni ş  tutmaktad ır. (Top., I, I. ı  6o a ı  8) : "Bu kita-
bı n maksad ı , ortaya at ı lmış  her mesele hakk ı nda 
bizi olası  öncüllerden hareket ederek, deliller ortaya 
koymaya güçlü k ı lacak ve bir delil ortaya at ıp mü-
dafaa etti ğ imizde, kendi kendimizi çelebilecek bir 
şey söylemekten bizi men'edebilecek bir gücte 
bir usul bulmaktan ibarettir" diye dü şüncesini açık-
lamaktad ı r. 

Diyalektik'in gayesi. 

Diyalektik, üç türlü kullan ı lışı yla, hakikatin 
araş t ı rı lmas ına ve nakline hizmet eder (Top., I. 2. 
io ı  a 25): 

) Temrin olarak: Gündelik faliyette ve felsefi 
ilimlerde, ortaya konulan her hangi bir metodu 
kolayca incelemek için bir idman; dü şünen zihni 
çalış t ırmak ve i ş letmek; 

2) Konu ş malarda: Muhataplar ı mıza, kendi öz 
fikir ve kanaatlerimizden hareket ederek, bizim 
gözümüze çarpan ayk ı rı lıkları  bir tarafa itmek ve 
bunlar ı  kar şı mızdakilerin kendilerine ö ğ retmek. 

3) Felsefi bir ilim olarak: Z ı t ve makül iki ka-
naatın kar şı sı nda bulunma (Top., VI, 6. 145 b 17) 
demek olan aporiler (aporia) vaz'etmek ve ilimlerin 
ilk prensiplerine müteall ık hususlarda, felsefeye 
yard ı mc ı  olmak. 

Ancak, bu üçüncü halde, Diyalektik, ilim ad ı na 
lâyık olabilir. Bunu baz ı  yazarlar, daha yukar ıda 
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Aristo'nun diyalektik konusunda ona verdiğ i temel 
anlam kar şı sında, bu tavizini bir çelik ş iklik olarak 
belirtirlerse de bu husus di ğer metinlerin aç ıklığı  
karşı sında bir kalem kar ış ması  da sayı labilir diyen-
ler de vard ır. 

Aporiler. 

Aporiler'in ortaya konmas ı  Aristo'da mühim bir 
yer tutar ve mühim bir de ğer ta şı r. Çünkü her ilmi 
açıklamaya bir apori (aporia - mesele) ile ba ş lamak 
gerektiğ i anlaşı lmaktad ır (Meta., B. I, 995 a 24). Aristo 
pasajda, "arad ığı mız ilmin menfaati çerçivesi içinde, 
bu önce münaka ş esi gereken meselelerin tahkikinden 
baş lamamız ın zaruri oldu ğundan" ş öz etmektedir. 
Baz ı  filozofların bizimkilerden farkl ı  olarak doktrin-
lerini te ş rih ettikleri noktalarda, ve bundan da ayr ı  
olarak, unutulmu ş  bulunabilecek baz ı  noktalar ş un-
lardır, demelidir. O halde bir mü şkülün hal olunmas ı , 
çözülmesi istendiğ i zaman onu özenerek, dikkatle 
açmak iyi olur. Çünkü dü ş üncenin gelecekteki, ra-
hatlığı , huzuru, önce, bu mevcut zorluklar ı n çözül-
mesini gerektirir. Bir dü ğümü kendini tan ı madan, 
görmeden çözmek mümkün de ğ ildir. Zihnin tak ı lıp 
kalmas ı  da mü şküllerle karşı laş ması  da bizim dü ş ün-
celerimizin konusu için bu dü ğümü ortaya koyar, 
a ş ikâr kı lar. Gerçekte "mü ş külâta maruz kalmak", 
düş ünce için "zincire vurulmu ş  bir adam ın haline" 
benzer. Dü ş ünce de bu adamdan daha ileri gidemez. 
Bundan dolay ı , mü şküller önceden yoklanmal ı dı r. 

Aynı  zamanda, meseleyi vaz'etmeksizin ara-
mak, "nereye gidileceğ ini bilmeksizin yürümek" 
gibidir. Bu, "belki bir zamanda, aran ı lan ş eyin bu-
lunup bulunamad ığı nı  bilmemeye kendisini maruz 
bı rakmaktad ır" diyen Aristo'nun bu aporilerin 
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konulması na büyük bir yer ve de ğ er vermekte oldu ğu, 
bilhassa Diyalektik'i bu konuda bir ilim de ğ il de bir 
metot, ilmi bir metot derecesine ç ı kardığı  görülür. 
Aslında, kendisi de eserlerinin bir ço ğunda bunu 
yapmış tır. Bu bak ı mdan, dü ş ünce tarihinde, kendisine 
bir diyalektik'çi diye bak ı ldığı  da olmu ş tur. Fakat 
onun, "san ı 'n ı n bilgisi" diye adland ırd ığı  ve gerçe ğ in 
ara ş tı rı lmas ında ve bilinmesinde kar şı  koydu ğu 
diyalektik'ten ve diyalektikçi'lerden yana olmad ığı  
muhakkakt ı r. 

Diyalektik'in tahlili. 

Bizim bu konu üzerinde durmakl ığı mı z ı  gerek-
tiren nokta, yine Top., I'de tekrarlanan "Olas ı  
(muhtemel) öncüllerden netice ç ıkaran kıyas, diya-
lektik'tir" ş eklindeki tarifi ve bunun tahlilidir. 

Sokrates'in "iyi bir tarzda sorguya çekmek ve 
cevap vermek" sanati olarak kabul etti ğ i ve felsefenin 
bir metodu olarak vücut bulan Diyalektik'i ile; 
Eflatun'un "cevap vereni az çok, san ılar aras ından 
ruhta izi kalan öncesiz-sonras ız Fikir'lerin ke ş fine 
götüren ve bir hat ı rlama vas ı tas ı  olan" (hatı rlama 
teorisi) diyaletik'i, asl ı nda birbirinin ayn ıdır, ş ekil 
bak ı mından da daima bir diyalog sanatidir. 

Aristo'nun diyalektik'i ise; kâh Zenon'un koyduğu 
ve kullandığı  ş ekilde görerek, tenkidini yaprt ığı  ve 
suçladığı , kâh faydalar ı n ı  kabullendiğ i diyalektik 
kendince hakikatin bilgisi olarak sayd ığı  Apo diktik' 
in ve An alitik'in z ı ddıd ır, yani isba t ç ı  filmin ta-
mamiyle z ı dd ıdır. Esasen, Elea'l ı ların diyalektik'i 
gerçeğe benzerlik ve yak ınlık, olası lığı  konu olarak 
alan bir tart ış ma metodudur ki ancak olas ı  öner-
meler ve mümkün öncüller üzerine dayanmak zorun-
dadırlar. 
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Yukarda temas etti ğ imiz gibi, ilk İ yonya dü-
ş ünürlerinin, İyonya fizikçilerinin Hylernorphismeleri, 
duyuların çeli ş meleri, öne sürülen aç ıklama ş ekilleri-
nin gerçeğ e uymazlığı , tutarsızlığı  ve bir çok zihin-
leri tatmin edemezliğ i yüzünden daha sa ğ lam, daha 
tutarlı ; "ferdi duyum ve tenevvülerinin üstünde bir 
temele dayanan bir aç ı klamanı n, bir dünya anlay ışı -
nın" zarurili ğ ini sezmi ş lerdi. 

İş te bu zamandad ır ki Elea Okulu (Parmenides, 
Zenon) nun duyular ın ş ehadetinden ziyade, daha 
mantı ld ve bilhassa meta ı izik bir kavram olan Var-
lık kavram ı  üzerine realiteyi kurmaya ve dayand ır-
maya çalış t ı kları  görülmektedir. Parmenides'in onto-
lojik alanda varlık'la yokluk aras ında bir ay ı rt 
yaptığı  gibi, mant ık alan ı nda da varl ı k' ı  bilen ve 
ifade eden hakikat (alethe) ile yokluk'u ifade eden 
san ı  (doxa) aras ında bir ay ırt yapt ığı nı  da biliyoruz. 
Hakikatin konusu, yegâne realite olan varlık' -tır. Ama 
hakikat bir ilme var ıp dayanmak mecburiyetinde 
olduğundan bunun da böyle olmas ı  gerekir. 

Halbuki s a n ı 'nın konusu yokluk'tur, yani 
"duyulabilir görünü ş ler âlemi" dir. Bu ise hakikate 
benzerliğ e, hakikate yak ınlığ a, olası lığı n alanı  oldu-
ğundan ona var ır dayan ı r. 

Parmenides'in bu ayırdı , her halde, bizim Elea' 
lılar hakkındaki dü ş üncemizi değ iş tirecek mahi-
yette de ğ ildir. Bu ayırt mantı ld dü ş üncenin onlarda da 
mevcut oldu ğunu, bilhassa bu ad ı  geçen filozofun 
meşhur formülü (Varl ık vard ı r, yokluk yoktur...) 
ile çeliş iklik prensipini sezi ş i, Elea'lı ların, V.Brodıard'- 
in da belirttiğ i bir kanaat olarak, "s ırf sofizmalar 
vücuda getirmediklerini gösterebilirse de", onlar ı n 
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bu çeli ş kiklik prensibi sayesinde en dogmatik bir 
doktrin kurmalar ıyle beraber, «yükleme (attribution) 
meselesinde diyalektik'c dayanarak, bilhassa kendi-
lerinden sonra gelenlerce, sofistler ve ş üphecilerce, 
bütün bir filmin imkân ımn inkârı , yani konu (sujet) 
ile yüklem (attribut) aras ı nda her türlü sentetik, 
hattâ analitik münasebetin imkâns ızlığı nın ileri 
sürülmesi" bir bak ıma Eflatun'un, bir bakıma da 
muhakkak olarak, Aristo'nun beklendiğ ini hiç şüp-
hesiz kabul etmeyi gerektirir. 

Elea'hlar ın 

Elea'lı ları n diyalektiğ i temamen ontolojik ma-
hiyettedir. Bu diyalekti ğ e her ş eyden önce bir "var-
lı k metafizi ğ i" denmektedir. Alemin ayr ıca idraki 
kabil değ ildir. Fikir ile Varlık birdir, ayn ı  ş eydir. An-
cak "varl ık dü şünceyi masseder". 

Sofistler. 

Sofisler'in, daha yukar ı da, bu Elea'c ı lık (elea-
tisme) tan, Zenon'un diyalektiğ inden münakaş ac ı  ve 
paradoksal tarafin ı  alarak onu geli ş tirdiklerini 
görmü ş tük. İş te Sokrates'ten itibaren, Eflatun ve 
Aristo'nun yıkmaya çal ış tı kları , hele Aristo'ya da 
Organon'unun sonlarında çürütmekle övünmeye hak 
kazand ıran da, bu sofistik diyalektik'tir. 

Ş imdi yine Sofistik diyalektik nedir? diye bir 
soru ile kar şı lacağı z. Buna sofisti tekrar anlatmakla 
cevap vermeye ba ş lıyalı m. 

Sofist her türlü tezi müdafaa edebilen, bilhassa 
menfaat, ş eref kayg ı sı  ile, kendisini her ne bah ı sına 
olursa olsun, kazand ırmaya uğ raş an kimse olduğun-
dan, onun elinde diyalektik hakl ı  haks ız, doğ ru 
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yanlış , "bütün tezlerin bir müdafaa aleti, doktrin-
siz değ ilse de, daima bir doktrine dayanmayan bir 
spekülasyon çabas ı" dır. Görünüş te (zahiri) ve bir 
realitesi olmayan bir felsefe'dir. 

Eflatun'un, bilhassa Aristo'nun çattığı  da, bun-
lardan Protagoras'ın görecilik (relativisme) idir. Yu-
karı da gördüğümüz gibi, Protagoras bunu "her ş ey-
in ölçüsü insan'd ır" formülü ile kısaca ifade etmi ş tir. 
Ve bunun pe ş inden bütün bir hiçci (nihiliste) veya 
radikal ş üphecilikte bütün bir tenkid konusu bulun-
maktad ır; "Varl ık yoktur, eğer varsa, bilinmez, 
bilinse bile isbat olunmaz. Sokrates, kavram felse-
sefesiyle, Parmenides'in çeli ş kilerini redderek bütüncül 
(universel) kavram ı nı  kabul etmesi, insanda, "insa-
nın özünün kavram oldu ğunu", onun da "ilmin 
konusu olduğunu", sokratik ahlak ilminin konusu 
olduğunu Aristo da benimser ve bizzat kendisi de, 
yukarda belirti ğ imiz gibi, Sokrates'in de öz'ü arad ı -
ğı nı , ama onun bunu ahlaki alanda yapt ı kı nı  söyler. 
Öz'ün de k ıyasın prensipi olacağı  neticesine var ır. 
(Metaf., M. 4, ı  o78 b 23). 

Eflatun'un İ lmi. 

Eflatun'un kavram felsefesini umumile ş tirerek, 
onun belirsiz say ı da varl ıklara uyan ve tealluk eden. 
bir umumi fikir halinde anlad ığı  bilinmektedir 
Onca realite, en üstte yüce bir cins (genre), "bir var-
lık olan cinslerin bir s ıralan ışı " gibi görünür. Bu Cins-
ler, Fikirler, Ş ekiller (eidos, onca, hem Fikir, hem de 
ş ekil olarak her iki manaya da gelmektedir) yegane 
realitelerdir. İ lmin konusu da bu realitelerdir. Diya-
lektik ise Eflatun'da, ilkin, "ilmin metodu"dur. 
Fikirlere ve fikirlerin generasyonuna tetabuk eden 
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"mantıki yöntem"dir. Ama, ona göre, olu ş  ancak 
sanı  (doxa) ile malumdur. Bu f kirlerin gerneras-
yonu, önce birle ş me, sonra da taksim ş ekli alt ında 
görünür. Bu suretle de, Eflatun, diyalektik'in iki 
hareketi bulundu ğunu ileri sürer; bunlar ın da, yu-
karı da temas ettiğ imiz gibi, ç ıkan ve inen diyalektik-
ler olduğuna iş aret etmi ş tik. 

Diyalektiğ in konusu, "fikir'lerin kendi aralar ında 
nasıl iş tirak halinde olduklar ını  göstermekten" iba-
rettir. O, mürekkep say ı lan bir fikirden hareketle 
taksim yoluyle rasyonel bir ş ekilde realiteyi kuracak. 
Bu yürüyüş  ise ancak ikili bölünme (dichotomique) 
mahiyetinde bir taksim yap ı larak sağ lanabilir. Bu 
da bir tarifle neticelenir, bir tarife var ır dayan ı r. 

Aristo'nun itiraz ı  ve 
Taksimi Tenkidi. 

Eflatun'un bu metoduna, Aristo itiraz eder: 
Aslı nda bizi de Eflatun anlayışı m tekrarlamaya sevk 
eden husus da bu itiraz ın kendisi olmuş tur. Eflatun' 
un gerçek (r&l) hadiselerin ve nesnelerin dışı nda ve 
üstünde, onlardan önce bir tak ım umumi ve soyut 
(mücerred) varl ık olan fikirler kabul etmesinden, 

Aristo tarafindan itiraza u ğ radığı , bunun da hoca-
öğ renci münasebetleri bak ımından bir tak ı m tef-
sirlere yol açt ığı  bilinmektedir. Bizce mühim olan, 
itiraz ın yap ılmış  olması dır ve Aristo bu itiraz ını  fel-
sefenin hareket noktalar ından baş lıcas ı  olarak or-
taya atmaktad ır. Hocas ı nın sistemine bir çok eser-
lerinde bir tak ı m tenkidlerde bulunursa da, Aristo, 
bu Fikir'ler teorisinin tenkidi ile felsefe tarihinde 
büyük yankı ları  olan bir sistemin temelini de atar. 
Eflatun, Fikir'lere özlük (essentiel-zki) bir varl ık 
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isnat etmekte ve, nihayet, onlar ı  deneme-öncesi, 
deneme-üstü (transcendant) olarak anlamaktad ır. 
Böylece, duyulabilir âlem d ışı nda ve üstünde, bun-
dan önce varl ığı nı  kabul ettiğ i bir düşünülebilir 
âlem anlay ışı n' benimser. 

Aristo'nun Realizmi. 

Aristo'da öz (l'essence) nesnelerin dışı nda mev-
cut, eşyadan önce ve üstün, önce ve hattâ ötede bir Fi-
kir, deneme-d ışı  (transcendant) bir varlık değ ildir. 
Öz, fertlerde, deneme-içinde (immanent) dir. Ancak 
bunun fertlerden, bu tek tek var olan nesnelerden 
ç ı karı lması  gerekir. Aristo, çok defa, bunu birbirinden 
farks ız olarak, ayn ı  manada, ş ekil (eidos-morphos), 
fikir (eidos) ve varl ı k (to ti estin) ile, bazan kendisine 
has olan (to ti on einai) kavram ıyle ifadeye çal ış mak-
tad ır. (Trtcat) 

Aristo'nun bu realist anlay ışı , birbirinden ay ırt 
edilmeksizin, ilmin, hem "öz'ün bilgisi", hem de 
"sebeplerin bilgisi" olarak tarifini gerektirmekte-
dir. (İkinci Analikikler, 1.2) de: "kendisinin öz 
(zâti)ü ile var oldu ğunu, ve olduğundan başka bir 
ş ey olmadığı nın sebebini bildiğ imiz zaman, biz o 
ş eyi bildiğ imizi sanırız" demektedir. Bununla bera-
ber, hususi ve ferdi varl ıkların dışı nda Fikir'lerin 
mevcut olmas ının isbatını  kabil göremeyi ş inden, 
duyulabilir (sensible) nesnelerin d ışı nda varlığı n 
kanunlarını n aranmamas ını n gerektiğ ini ileri süre-
memesinden, Aristo'nun belki bir amprist olduğu 
zann ını n doğ abileceğ i iddia edilebilirse de, bunun 
onun düşüncesinin çok basit bir tahrifinden öteye 
gidemiyeceğ i de daha kuvvetle ve hemen ortaya 
at ılabilir. Gerçekten, Aristo bir mü şahedecidir, hem 
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de olguların ve nesnelerin mü ş ahedesinden hareket 
eden ve onlara dayanmas ını  bilen bir ilmi görü ş e 
ve tatbikata sahiptir. Ama olgular ve nesneler, 
ferdiyetleri alt ında onun hareket noktas ı nı  te ş kil 
ederler. Bu hususu, onun tecrübe anlay ışı ndan söz 
ederken görece ğ imizden, burada ancak ş unu belirt-
mekle kalaca ğı' Iz: Aristo bu hareket noktas ını  aç ıkça 
belirtmekle beraber, orada duraklay ı p kalmamakta, 
onları  dü şünülebilir kı lmaya, ferdi varl ıklarda ve 
nesnelerde mevcut ve muhtevi oldu ğunu ileri sürdü ğü 
hakiki ve akli sebebleri bulup ç ı karmay ı  tasarlamak-
tad ı r. 

Aristo için filmin tamamiyle nazari oldu ğunu 
görmü ş tük. Metafizik'inin baş lar ında ifade etti ğ i 
gibi, "insan ı n, tabii olarak kendinden var olan bilme 
isteğ i" bu filmin, bu nazari diye vas ıfland ırdığı  filmin 
baş langı çı dı r. Aristo bu ilim anlayışı nı  çeş itli eser-
lerinde, Metafizik'te, Ruh' a dair'de, bilhassa Or-
ganon'unun 3. cildi olan Birinci Analitikler'inin 
baş larında ortaya koymaktad ır. Hem de israrla 
üzerinde durmaktad ı r. 

Aristo'nun İ sbatçı  
ilim Anlayışı . 

Aristo'nun Diyalektik'i anlay ışı  (Top., I. I ve 
4. IOI b 28), sorulan soruya bir "evet" veya "hay ı r" 
la cevap vermek, kabule ş ayan ve olas ı  diye vası f-
landı r ı lan san ılara ve öncüllere göre dü ş ünmek 
sanatı  olarak aç ı klamas ı nda ifadesini bulmaktad ır. 
Gerçek ilim diye kabul etti ğ i Z arruri'nin ilmi olan 
Apodiktik'i anlayışı  da, bu kabule ş ayan ve olas ı  ön-
cüllerden ve san ı lardan değ il, "objektif münasebet-
leri ifade eden umumi ve zaruri önermelerden hare- 
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ket etmesinde" bulmas ı  gerekmektedir. Diyalektik 
istidlâldeki bu öncüller bu objektif münasebetleri 
ifade etmedikleri gibi, hiç bir suretle zaruri de 
değ illerdir. 

ilmin Konusunun 
Zaruri Olu şu. 

Tıpkı  Sokrates'de Katholon Episteme olduğu gibi, 
Aristo'da da ilmM konusu u mu m i'dir. Ama Aristo'da 
yegane realite, gerçekte var olan ancak fer d 'tir. 
Burada bir çeli şiklik var gibi: İ lmin konusu, umumi 
olan, hakiki realite ise fert olunca; bu sözü edilen 
ilim ne ş ekilde mümkündür? sorusuyla kar şı  kar şı ya 
kalmaktayız. İ lmin aradığı nız öz (to ti esti) oldu ğ u 
açı kça ve tekrar tekrar söylenmektedir. (Tricot) Öz, 
"bir varlığı n zaruri karakterlerinin bütünü"dür. Bu-
rada, böylece, umumi ve zaruri kavtramlar ını n birbir-
leriyle ilgili bir mahiyet ald ıkları  görülmekte. Netice 
olarak denebilir ki ilim, ancak bütüncül olup, zaruri 
önermelerden baş lamaktad ır. Konusu itibariyle, San ı  
(doxa) n ın konusunu te şkil eden olas ı  olan (muhtemel) 
la, hatta do ğ ru ve gerçek (reel) bir surette var olan 
ama "başka türlü olabilen" nesnelerle u ğ raş maz. 

İ lmin konusu, zarur i'dir ( İkinci Anal., I. 

33, 97 a)• 

Düş ünülebilen (Makül) ve 
Duyulabilen (Mahsüs). 

Aristo'ya göre, ilmin konusu böylece, zaruri 
olan ş eydir. Fakat öz (l'essence) ancak fertlerin, 
ferdi olan' ın müş ahedesinden ç ıkabilir. Metafizik ve 
Ruh'a dair gibi eserlerinde belirtti ğ i gibi, Aristo, 
zihnin ilk fiilinin duyum olduğunu kabul eder; 
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duyumu olmayan kimse hiç bir ş ey bilemez, öğ renmez, 
anlayamaz. O halde şöyle bir hükme var ı lmaktad ır: 
Düşünülebilen ş ekiller, duyulabilen ş ekillerde muhtevi 
olacaktır (Ruh'a dair, III. 8). Fakat isbat umum ıl 
üzerine dayanmakta oldu ğundan, umumi'nin his-
solunması , duyulmas ı  mümkün değ ildir, Öyleyse, 
aş ikâr olarak, duyum, ilim sa ğ layamaz ( İ k. Anal., 
I. 31). 

İlmin duyumla baş ladığı  ifadesiyle duyumun ilim 
olmayacağı  ifadesi aras ı nda da bir çeli ş iklik görüldüğ ü 
ileri sürülmektedir. Fakat Aristo bunu varit görme-
mektedir. Hattâ o burada, bir amprizmin, ba şka bir 
deyimle, bir sansüalizmin ileri sürülemiyeceğ ini 
anlatmaktad ır. Tecrübesiz insanlar için duyumun 
ilim ve sanat ın hareket noktas ı  olduğunu (Metaf., 
I. ı). kabul eden Aristo hayvanlann da duyumlar', 
hattâ baz ı larının hafızaları  bile olduğunu; ama on-
ları n ilimleri olmadığı nı  (Metaf., 98o, b 26) ileri sü-
rerek, ilmin ancak insan'a has oldu ğunu, ancak 
onda duyumu a şan bir bilme gücünün bulunduğunu 
kabul ettiğ i görülür. 

Umumi ve Ferdi. 

İ lmin konusu olan umuml, ayn ı  zamanda, 
her ferde uygun gelen ş ey'dir ( İk. Anal., I. 4, 73 b 
26). Öz, fertte veya hususi varl ıklarda özlük (zâti) 
olan kendi kavram ı nda dahil bulunan, ya da ondan 
istidlâl ve istihraç olunabilen ş eydir; z ıddı  ilinti 
(l'accident=araz) d ır. Bu da kendinden kavramlar 
çıkmayan her ş eydir. İ nsanın iki ayakl ı  olması  öz-
lük (kata auto), gramerci olmas ı  ise ilintilik (kata 
symbebekos) d ır. Bir şey'den özlük olarak söz edi-
lirse, o bu kavramda dahil bulunan her ş eye aittir, 
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denilir. Kısaca ifade edilecek olursa, Aristo, kavram 
felsefesinin bir devamcisid ır. Ama o, kavramc ı  fel-
sefeye ba ğ lı  olmakla beraber, tamamiyle kavramc ı  
(conceptualiste) olarak gösterilmez. Öte yandan, 
onun kavramlar ın kelime ve ad (isim) den ibaret 
olduklarını  müdafaa eden bir adc ı  veya isimci (no-
minaliste) olduğu da ileri sürülemez. Onca, kavram-
lar, nesneler'dir ve "nesnelerden ayr ı  bir Fikir yok" 
tur. Esasen, Eflatun'u tenkid edi şi de bu noktada 
toplanı r. Aristo'ya göre öz (l'essence), varl ık (Pexis-
tance) dan ayr ı lamaz. Nesnelerin var oldu ğunu 
bildiğ imiz nisbette öz'ünü de bilebiliriz. Bundan şu 
neticeye varmak kolayla şı r: Öyleyse, varlık, öz'den, 
kavram'dan önce'dir. 

En baş ta gelen mant ık' hakikatlerin inkâr 
olunduğu, filmin fikir ve nesne âlemi kar şı sı nda, 
Bir veya çok karışı sında zorlukla ve imkahs ızlıklarla 
karşı laş tığı  devrin arkas ı ndan, Sokrates'le ba ş layan 
ve Aristo ile en mükemmel ş eklini ve ifadesini 
bulan bütünctil ilim ancak zihnin hakikate ula ş a-
bileceğ ini, hüküm ve istidlâlin mümkülüğünü aç ık-
lamaya ve isbata kalkan bu devirde yine bir tak ım 
metafizik anlay ış ların hâkim olduğu muhakkaktı r. 

Bu metafizik anlay ışı , ş üphe yok, Eflatun 
kadar Aristo'da da açık bir ş ekilde görülmektedir. 

Aristo'nun ilim anlayış  ( İ k. Anal., II. 19. 99) 
ve (Ruh'a Dair, III, 7 ve 8) böylece ifade olunarak 
yukarda i ş aret edilmi ş  bulunan hükümle denebilir ki 
bilgi (marifet-connaissance) ş ekillerinden, objektif 
ş ekillerin gerçek bir tasavvuru oldu ğu (Enriques, 
Serrus, v. b.); ve madde de ğ il, hareket ve sükün, 
Allah ve âlem, v. b. hep, onca, bu tecrübe edilebilen 
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hakikatn tasavvuru içinde olduklar ı  (von Arnim) 
söylenebilmektedir. 

Bu suretle, ilim ba ş ta bir tak ı m hakikatlere ve 
prensiplere dayanan bir tak ım kıyas ve istidlallerden 
yapı lmış tır. Bu yönden, o sade diyalektikten ayr ı l-
makla kalmıyor, ondan üstün de oluyor. 

Aristo, "ister ö ğ renilmiş , ister kazan ı lmış  her 
rasyonel bilgi, daima önceki bilgilerden ç ı kmadı r. 
Müş ahede de bunun her ilimde böyle oldu ğunu 
göstermektedir. Gerçekte, Matematik'in ve istis-
nasız bütün sanatlerin yöntemi budur" ( İ k. Anal., 
I, I, 7 i a) diyerek bilgimizin belli hareket noktas ı  
olan Doğru, Zaruri ve vası talz bir takı m prensiplere 
dayandığı nı, çeşitli eserlerinin muhtelif yerlerinde 
tekrarlamay ı  hiç ihmal etmemektedir. 

Karşı  Doktrinler. 

Aristo bu görü ş lerini iki zı t veya has ı m doktrine 
karşı  koyar: 

ı ) Ya, prensip diye bir ş ey yoktur; bunun ne-
ticesi, olarak da, isbat, imkans ızdır. Çünkü Öner-
meden önermeye ç ı ka ç ı ka, sonu olmayan, sonu gel-
meyen, sonu bulunmayacak olan bir i ş in bir yerinde, 
ortas ında kalı nacakt ır. Bu, umumiyetle, sofistlerin 
ileri sördükleri görü ş lerin hülasas ı dır. 

2) Ya da, İ sbat yöntemi tamamiyle görelik 
(relatif) dir; yani, prensipler'den hareket edilmek 
suretiyle, neticelerin tasdik olunabildi ğ i kadar, ne-
ticeler'den ba şlayarak prensiplerin de tasdik olun-
ması  laz ı mdır. Bu da Megara'l ı ların, öbür ilimlerin 
prensiplerini tenkid eden matematikçilerin görü ş leri-
nin hülasas ı dı r. 
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Gerçekte, Enriqus'le birlikte, bu ikinci iddian ı n 
modern dü ş ünceyi ilgilendiren yönü oldu ğunu kabul 
etsek de, Aristo'nun bu dü ş ünce tarz ını , bu meta-
fizik göreciliğ i yı kmaya çal ış tığı nı , ona kar şı  koymak 
istediğ ini belirtmekle ve bütün çabas ı nı n bu temayül-
lere tepkiden ibaret oldu ğunu tekrarlaman ı n isa-
betli olaca ğı  fikrine kat ı lmamak mümkün de ğ ildir. 

Mantık Anlayışı  ve 
Mantık'ın yeri. 

Bütün bu anla şyış lar ortas ında, Mant ı k'ın ne 
ş ekilde anla şı ldığı nı  bilmenin s ı rası  gelmiş  görünüyor. 

Daha önce de gördü ğümüz gibi, Aristo ilim-
leri sı nıfland ırmasında mant ık'a yer vermemektedir. 
Gerçekte, baz ı  El Kitaplarında, yazarlar ı nca, kah 
teoretik, kâh pratik ilimler aras ı nda, mantığ a tah-
mini diyebileceğ imiz bir yerin verildi ğ i görülüyorsa 
da, Aristo'nun bu konuda hiç bir eserinde bir i ş a-
retine rastlanmamaktad ır; ancak onun, A n alitik'i 
bir ilim olarak değ il de bir zaruri ve isbatçı  ilimin 
âleti olarak anlad ığı  ortaya ç ı kar. Onun dü ş üncelerini 
benimseyen bir çok muakk ı plerince ve, bu arada, 
islam dü ş ünürlerinde de bu temayül, köklü bir ş e-
kilde, hâkimdir. Bir tak ı m ş arihlerinin ortada dola-
ş an eserlerinde de, Man t ı k'ı n ilmin ve hattâ bütün 
bir bilgi (marife t-connaissance) nin aleti' ola-
rak anla şı ldığı  görülür. Fakat Carteron'un Fizik (Phy-
sique) e yazd ığı  baş langı ç'ında ifade etti ğ i gibi, 
Mantık ancak baz ı ları na temas ederek belirtelim ki, 
çağdaş  mantı kçı larca (Ravaisson) ilmin ş ekli, ve 
baz ı  Mantık Tarihçilerince (Zeller) ise ş eklin ilmi' 
dir, bu ş ekilde tarif edilmektedir. Böylece, Fizik'e 
de, Matematik'e de takaddüm edecektir. Çünkü 
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Mantık, 	"düş üncenin (müfekkire) te ş ebbüsleri 
üzerindeki teemmüllerin bütünü" dür. Bu teemmül-
lerin içine de metot bilgisi(metodoloji) üzerine ve 
bilgi teorisi (epistemoloji) üzerine dü ş ünceler kat-
ı lmakta ve kar şı maktad ı r. 

Mantik'm Bir Propedeu-
tik Olarak Anla şı lışı . 

Yukarı da görmüş tük ki, bilmek, sebepleri bilmek' 
tir, sebepleriyle bilmek'tir. Bu ise, K ly a s'a, isbatç ı  
bir kıyas'ın neticesine dayanmaktad ır. O halde, 
Mant ı k bütün teorik ilimlerin ba şı ndad ı r. Von 
Arnim'le diyebiliriz ki Mant ı k bir felsefe propedeu-
tik'idir. Propedeutik'in, bu ilim âleti'nin incelenmesi 
her ş eyden önce gelmektedir. Çünkü onun incelenme 
ve kullan ı lma tarzlar ı nın bilinmesi, öğ retime umumi 
bir giriş  olarak anla şı labilir. Bütün ilimlerin konusu 
"hakikat" olduğundan, ilme ve hakikate eri ş menin 
âletinin de Mant ık, Aristo'nun diliyle, An alitik 
olmas ı  gerekir. 

Elbette, Sofistlerin imkân ı nı  inkâr ettikleri 
bütün bir ilim için böyle bir âlete ihtiyaç gerek-
mektedir. 

Böyle bir âletledir ki "zarurinin ilmi" olarak 
anlaşı lan ilme giriş  yap ı labilir. Onu mümkün ve 
olası  (muhtemel)n ın bilgisi olan cliy al ek tik ile 
kurmaya, onun içinde yerle ş tirmeye imkân yoktur. 

Aristo, hiç şüphe yok, kendinden önce, Elea' 
lı larca ve Sofistlerce varl ığı  sezilen fikri bocalamalar-
dan faydalanarak, onlar ı n tenkidine ba şvurmu ş , ve 
tenkidleriyle kendisinden sonra da devam edecek ve 
hattâ kesin ş ekilini alacak olan rasyonel düşünce'ye 
baş lı ca ifadesini vermeye çal ış acaktır. Bu suretle, 
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Aristo'nun, zihnin naz ı m prensipleri olan özdeş lik, 
çelişmezlik, ve baş ka akli prensipleri ortaya ç ı kardığı  
gibi, değ iş ik anlayış lar getirilmi ş  olasa bile, bugünkü 
ilimlerimizin temellerinde de yer alan kavramlar 
olarak bulunmaktad ır. Burada, onun da, kendisin-
den öncekilere bir çok ş eyler borçlu oldu ğu söylene-
bilir. Nitekim, yukarı larda, türlü vesilelerle, söz 
gelimi, Xenophanes ve Parmenides'de de, ayn ı  çeli ş ik-
lik prensipi'ne rastlan ı ldığı nı  tekarlam ış tık. 

Aristo, aynı  ş eyin hem var hem de yok olabile-
ceğ ini iddia eden filozoflar ı n, söz gelimi, bir Prota-
goras'ın bulunduğunu, ve Fizikçilerin ayn ı  ifade 
tarz ını  kullandıklarını  biliyor; böylece, kendi de 
bunlara kar şı , bir ş eyin hem var hem de yok olması nın 
inıkansızlığı m mutlak olarak kabul etti ğ ini, ve bu 
çeliş iklik prensipinin ilk ve temel bir prensip oldu-
ğunu (Metaf. G. ı  oo6 a) beyan etmekte; bundan 
sonra da, delillerini ortaya koymaya çal ış makta-
dır. O, bu konularda dü şüncelerini aç ık bir ş ekilde 
belirterek z ıt tezlere kar şı  cephesini almaktad ı r. 
Böylece: Ayn ı  yüklem, aynı  münasebet alt ında, aynı  
konuya, ayn ı  zamanda hem ait olmakl ık, hem de 
ait olmazlık edemez" (Önerme, 6.) ve (Sof. Çürüt., 
5. 167 a). Bir çoklar ı  bunun da isbat ı nı  isteyorlarsa 
da, bu An ali tik'i bilmemekten ve isbata muhtaç 
olan'la olmayan'ı  ayırt edememekten ileri gelir (Me-
taf., G. 3, 1005 b). Böylece, ashnda ontolojik karak-
terde bir prnesip iken ayn ı  zamanda zihnin bir kanu-
nu, ana prensipi oluyor. Zâten onca, zihnin kanunlar ı  
ile varl ı k kanunları  arasında bir uyarhk, hatta bir 
özdeş lik bile bulunmaktad ı r. 

Fakat, Aristo'nun bütün hayat ı  boyunca ve 
bütün eserlerinde, kendinden önceki doktrin ve 
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görü ş lerden pek çok yararland ığı , kendisinin ayn ı  
zamanda bir büyük felsefe tarihçisi oldu ğu, sağ lam ve 
geniş  bir ansiklopedik bilgi'de güçlü tahlilci kafa-
sıyle kalmayı p bütün bunları  bir sistem içine s ığış -
tırmaya giri ş tiğ i, sistemle ş tirdiğ i, bilhassa ya ş ad ığı  
zaman göz önünde tutularak, ba ş armay ı  bildiğ i 
söylenebilir. 

Bizi burada ilgilendiren taraf, hiç ş üphe yok, 
onun bu geçmi ş , uzak veya yak ın, doktrinlerin ten-
kidi ile kendi sistemini elde etmeye çal ış mış  olması , 
bunda geçmi ş te örne ğ ine rastlanmayan orijinal 
bir senteze ula ş mış  olmas ı dı r. Enriquk'le birlikte, 
hemen hemen eserlerinin pek çok yerinde pek büyük 
bir titizlikle ilgilendiğ i, belli baş lı  olarak, sofistlerin 
muhakeme ve istidlâllerine temel te ş kil eden terim-
lerin müphelliğ ine ve kar şı klığı na bir son vermek 
üzere, Aristo'nun An alitik'inin vücut buldu ğunu 
kabul etmek Felsefe ve Mant ı k Tarihi önünde do ğ ru 
bir ş ehadet olacakt ı r. 

Aristo'nun mant ı k kitaplar ına daha sonra-
ları  ad olarak verilen alt ı  ciltlik Organon, "ilmin 
ve dü şüncenin âleti" manas ı na gelerek, yukar ı da 
belirttiğ imiz gibi, ona "ilimlerin ve felsefenin bir 
"propedeutik"i demek yerinde olur. Baz ı  filozof-
ları n, önermelerin do ğ ruluğunu, hakikatini tayin 
etmek için bir tak ım teşebüslere de giri ş tiklerini 
biliyoruz. Ancak, Aristo'nun da açıkça, bir az da 
övünerek ifade etti ğ i gibi, bu te ş ebbüslerine büyük 
bir değer vermiyerek "An alitik'ten haberleri 
yoktu, bu ilmin cahili" ydiler. demektedir. Gerçekte, 
Aristo'ya göre, bir ilmi incelemeye koyulmazdan 
önce, Analitik'i bilmek gerekir (Metaf. G., 3. 1005 
b). O halde, k ıyas'la istidlâlin incelenmesi i ş inin, 
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her öz (substance) ün tab ı atini, ne olduğunu ince- 
leyen bir vazife oldu ğu da ortaya ç ı kmakytad ı r. 

Hülâsa edecek olursak, Analitik bir felsefe pro-
pedeutik'idir, bundan kimsenin tereddüdü olamaz. 

Buna rağmen, onun ilimlerin sınıfland ı rı lma-
sında ve s ı ralan ışı nda bir yer almas ına da ihtiyaç 
duyulmamış tı r. 

Bir ba şka yönden de, Analitik, diyalektik'ten 
tamamen ayırt edilmiş  olduğundan, onu "zihnin 
obje'ye mutlak bir tabiiyeti olarak vas ıflandırmak" 
dü ş üncesine kat ı lmayı  gerektirecektir. Böylece, bunun 
da şu iki vasfi ta şı dığı  kabul edilecektir : 

) D o g m a t i k'tir : Çünkü o, sofistlerin ve yar ı -
sokratiklerin kendilerini hükmün ve ilmin inkâr ı na 
götüren diyalektik, Sofistik ve Eristik istid-
lâlleri kar şı sında, isbat' ı ; tamemen talili (&ductif) 
ve isbatç ı  (dhnonstratif) olan bir ilmi kabul eder. 
Bu ise, filozofumuz Aristo'nun bütün bir idealini 
teşkil etmektedir. 

2) R ealis t (gerçekçi) dir: çünkü o, reelin 
dışı nda ve reelden ayr ı  ve müstakil olarak bir for-
mel mant ık düşünemez. Asl ında Aristo hiç bir zaman, 
reelin d ışı nda ve ondan ayr ı  bir ilim dü ş ünmediğ inden, 
Mantık'ı n da fo r me 1 veya ma t e ry el olmas ı  gibi 
bir mesele ile kar şı  kar şı ya bulunmamaktad ı r. Bu nok-
ta bütün Aristo mantığı na kar şı  yöneltilmi ş  itirazlar 
bakımından çok mühimdir. Gerçekte, Birinci Ana-
litikler'de hep muhtevas ı ndan ayr ı lmış , arınmış  bir 
k ı y as teorisi, tamamiyle formel bir anlay ış  ve 
inceleme tarz ı  göze çarp ıyorsa da, isbat teorisiyle 
ilgili bulunan İkinci Analitikler'de de tamamiyle 
materyel bir mant ık tasarlad ığı  da ileri sürülebilir. 
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Biz de Aristo mantığı nda böyle bir formel-materyel 
karakteri görmenin daha do ğ ru olacağı  düşüncesin-
deyiz. Aristo'nun (Önerme 9. 19 a) "Önerme'lerin 
ancak nesnelerin kendilerine uygun oldu ğu takdirde 
doğ ru olduklarını" söylemesi, onun daha ziyade 
materyel karakterini belirtmek iste ğ i anlaşı lır. Hemen 
burada, henüz mant ığı n ne Eflatun diyalektiğ i, ne 
de Aristo An ali tik'yile formel bir karakter almad ığı  
ve bunun mant ık tarihçilerinin kanaatlerine de uygun 
olarak, ancak Stoa'c ılarla ve onlardan sonra böyle 
bir ayr ımın söz konusu olabilece ğ ini ileri sürmek de 
mümkündür. Bununla beraber, "dedüktif istidlâ1 
teorisi"nde bu formel karakterin köklerini görmek 
ve aramak da mümkündür. Fakat "madal önermeler 
ve kıyaslar teorisi"nde, zarure t'i ve i mk â n' ı  vaz' 
ederek "nesnelere teallukunu ileri sürmekle materyel 
bir karakterde oldu ğunu, kıyas ın ve isbatı n materyel 
tetkikine girmeksizin bile" anlamakta güçlük çekil-
mez. Aristo'ca modalite, mutlak surette önermenin 
veya hükmün materyel tetkiki ile ilgili bulunmakta-
dır. Bununla beraber, Aristo, Birinci Analitikler'de 
diskürsif bir ş eman ın incelenmesiyle i şe ba ş lar ve 
burada bir "mant ıki ş ekilcilik (formalisme) e doğ ru 
bir yöneliş " ve hattâ ilerleyi ş  gösterir. Bu, Maier 
gibi mant ı kç ı ların ve mant ık tarihçilerinin belirttik-
leri gibi, Aristo mantığı nda ş  ekilci (formaliste) bir 
ân (moment) ı n mevcut olduğ u ş eklinde hülâsa oluna-
bilir. 

Bu böyle olmakla beraber, Aristo, Mant ığı  
nesnelerin kanunlar ı  ile dü şünce kanunlar ı nın bir-
liğ i ve özde ş liğ i üzerinde durmas ı  ve böyle kabul 
etmesi bakı mı ndan, Trendelenburg ve Prantl gibi 
otoritelerle birlikte, bu mant ığı n daha ziyade ma-
teryel (Gegenstantlich) bir mant ık olduğu üzerinde 
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durulması  kuvvet kazand ırmaktad ır. Çünkü bu 
mantık bütünlüğü içinde, sadece zihnin kendi ken-
disiyle mutabakatini, tutarl ı lığı m değ il, bilhassa, 
hem realiteye uyup uymad ıkları nı , hem de dedüktif 
istidlallere, do ğ ru ön c üll er sağ layıp sağ lamad ık-
ları nın da ön planda incelenmesini ileri sürmektedir. 
Bu bakı mdan, "Aristo'nun mantığı  daima reelle 
temasını  muhafaza eder" sözü gerçe ğe daha yakın 
olarak hükmolunabilir. Yukarıda da temas olundu ğu 
gibi, Aristo bu reel varlıklar d ışı nda hiç bir realite 
kabul etmez. Bununla beraber, onun varl ık metafiziğ i 
ile yakın bir alaka muhafaza etti ğ i bilinmektedir. 
Çünkü bu filmin aleti, mant ık'tır. O halde, Hamelin, 
von Arnim, Robin ve Tricot ve daha bir çok otorite-
lerle birlikte, Mant ık'ın bir ilimler metodolojisi ve 
bu arada, geni ş  manada, bir tabiat ilminin metodolo-
jisi olduğu da söylenebilir. 

Muhakak ki, Aristo için, düş üncenin kanun-
ları, realitenin de kanunlar ı d ır. Daha ba şka bir 
ifade ile, varl ı k'ı n kanunları  dü ş ünc e'nin de ka 
nunları dı r. istidlallerimiz nesnelerin zincirlenmesidir. 
Bu bak ımdandır ki An ali tik'in felsefe ile alakas ı  
pek büyüktür: Saha bak ımı ndan, Diyalektik mümkün 
ve olası  içinde kaldığı  halde, Analitik, reelin bilgisine, 
"hakikat"a götürür; o, bir "hakikat sanati "dir. 
Hamelin'in dediğ i gibi (s. 92), Aristo'ca filmin ko-
nusu zaruri olup Mant ık da bu zaruri olan' ı n 
düşünülmesinin zaruri yönlerini bildiren ilimdir. 
Çünkü reelin ve Varl ı k'ın kanunları , söz gelimi, 
çelişmezlik prensipi, dü ş üncenin de kanunlarıdır. 
O halde burada da, dü ş üncenin s ırf kendi kendisiyle 
tutarl ı lığı  ve uyarl ı lığı ndan söz eden formel bir 
Mantık anlayışı nı  büsbütün bertaraf etmek gereke-
cektir. 
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Bununla beraber, Mant ık ile Metalizik aras ında 
da bir ay ı rt vard ır. "Varl ık olarak varl ığı n ilmi" 
olan Metafi z ik ile Mant ı k bir değ ildir. Metafizik, 
realiteye kanunlar kabul ettirmez, kanunlar ın var-
lığı nı  ortaya koyar. Halbuki Mant ı k "zihne kanunlar 
dikte ettirir." Böylece, Mant ık ferdi zihin esas almak-
tad ı r. Çünkü kendinden zihin (esprit en soi) hataya 
dü ş ebilir, yan ılabilir. O halde onun bir tak ı m iş  ve 
ameliyelerini sevk ve idare etmek, bu maksatla da 
"onun kendi öz i ş leyiş ini şuurlu bir ş ekilde gözetleye-
cek kaideler koymak" gerekmektedir ki bu kaideler 
"onun gerçek tabiat ı nın ifadesi" de ğ ildir. Fakat bu, 
ferdi hataya dü ş en bir zihin oldu ğundan, tabiat ı n 
kanunlar ını n ş uurlu bir sanati ile tabiata yard ı m et-
mesi Uz ı mgelir (O. Lacombe) 

Aristo Mantığı nın 
Ontolojik Olduğu. 

Aristo mantığı nın formel olmaktan ziyade 
ontolojik olduğunu, bunun sebebinin de dü ş ünce 
kanunlar ı  ile reelin kanunlar ı nın bir ve ayn ı  olduğunu, 
ancak, daha yukar ı da i ş aret ettiğ imiz üzere, "man-
tıki yöntemlerin ontolojik sahada zihne hareket 
imkânı nı  veren metotlar ı  tayin ettiklerini; ama fikir-
lerin birle ş me ve ayr ı lmalar ı nı  yapan ın bu mantıki 
yöntemler olmayıp bunları n öz (essence) lerin ve 
cevher (substance) lerin münasebetlerinin ara ş tırı l-
masını n kendisine ait oldu ğu" Metafizik'ten ald ığı nı  
burada bir kere daha belirtmek isteriz. Bu, Man-
t ık'ı n, Aristo'nun tasarlad ığı  mant ı k'ın sırf formel ol-
ması ndan ziyade varl ık'la ilgili, realiteyle ba ğ lı  ol-
rak ontoloj i k oldu ğunu belirtmeye elverecektir. 
Esasen, Birinci Analitikler'de K ı ya s' ı n formel bir in-
celemesi ve tahlili yap ı lsa da, isbat teorisi ile bu te- 
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melde yatan ontolojik e ğ ilim bizi materyel bir man-
tık incelemesine götürecektir. 

Aristo Mantığ mın Hususi-
yeti ve Bölümleri. 

Aristo'nun  kendisinden öncekiler kar şı sındaki 
durumu ve tutumu Diyalektik kar şı sında Analitik 
anlayış iyle tamamiyle ayd ı nlanmış  bulunmaktad ı r. 
Sık sık belirtildiğ i gibi, o, Analitikler'inde hakiki ilim 
isbatp ilim (Science cMmonstrative)in kaidelerini 
inceler. Zaten, k ısaca, Aristo mantığı = bütün 
hususiyeti de buradad ı r, bütün teorileri de buraya 
yönelir, burada ifadesini bulur. Asl ında, Mantık'a 
dair eserlerinde yapt ığı  mükerrer beyan ve ifadele-
lerinde de gayesinin, üzerinde israrla durdu ğ u 
bu isbatç ı  ilim anlayışı  olduğu açık bir ş ekilde 
anlaşı lmaktad ır. "Lafzi ş ekillerin ve dil yap ı sını n 
incelenmesinden" dü ş üncenin ummul ş ekiller (modes) 
inip ifadesini (ORGANON I. Kategoryalar ve 
II. Önerme) ortaya koydu ğu kavramlar teorisi; 
bütün ilim anlayışı nın temeli olarak ilmin esas ve 
biricik aleti olan K ı  yas veya talili istidlal teorisi; 
ilmi inş adaki yetersizlik kar şı sında, ilmin muhtaç 
olduğ u İ sbat teorisi, i ş te Aristo mantığı = baş -
lıca bölümlerini te şkil eder. 

Bu da kendisinden sonra devam eden, adeta. 
son ş eklini alan, klasik ve gelenek haline gelen man-
tığı n esas bölümlerine de uymaktad ı r. Zâten Aristo'nun 
"ORGANON" adl ı  eserinde her birine birer 
kitap tahsis etti ğ i teorilerinin hepsinin bulundu ğunu 
biliyoruz. Bunlar bu kitaplarda uzun uzad ıya ve 
son derece titizlikle incelenmi ş  ve açı klanmış  bulun-
maktad ır. 
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Ş imdi Aristo'da hâkim olan bu üç mantık teorisi-
nin tahliline geçelim ve önce bunlar ın temelinde de 
şu üç konunun bulundu ğunu açıklayalım; 

a) Kavramların kavran ışı , 

b) Hüküm içinde kavramlar ın bağ lanışı , 

c) İ stidlâlde hükümlerin s ıralanışı , 

Bunlar bizi ilkin dilin incelenmesine götürecek-
tir. Aristo'nun bu sı ras ına göre, ba ş ta incelenmesi 
gereken, kavramlar olmaktad ı r. Aristo: "Beyanlar 
arasında baz ı ları  bir bağa göre, baz ı ları  da bağ sız 

söylenirler. Bağ lı  olanlar: Güne ş  parlayor, insan 
akı llı d ı r ; bağ sız olanlar: güne ş , insan, parlayor, ak ı llı ,.. 
gibi" dir (Kategoryalar, 2) ki buradan terimlerin 
ayrı  ayrı , birbirleriyle bağ lantı sı  olmaks ı z ı n incelen-
mesini de ele almaktad ı r. 

Aristo burada kelimelere, kelimelerin iptidai 
tasnifine gitmektedir. O, böylece, dü şünce ile dil ve 
i ş aret aras ındaki münasebete dokunman ı n gerekli-
liğ ine de dokunuyor, buradan da bir çok hatalar ın 
doğ abileceğ ini açıklayor. Hattâ bunu sâde Organon' 
unun ilk ciltlernde de ğ il, V. cildi Topikler'de ve VI. 
cildi Sofistlerin Cürütülmesi adı nı  alan son ciltlerinde de 
tekrardan ho ş lanı r. Aristo'nun burada bir endi ş esini 
sezmek mümkündür; Anl ıyoruz ki o, dilin dü ş ünce 
karşı sında daima dar ve gücsüz kalabilece ğ ini göz 
önünde tutmaktad ır. Kelimeleri; homonim, sinonim 
ve paronim olarak s ı nıflayor, bunlar ı  tarif ediyor. 
Aristo, sofistler kar şı sında olduğu kadar kendi teori-
sinin yapı sı  bakı mı ndan da çok temelli bir i ş e giri ş ir-
ken, onun endi ş esinin bütün sofistik delilleri ve görü-
nüş te onları  haklı  gösteren ibhamları , ikircillikleri 
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ortadan kald ırmak, onların dayanaklar ını  yıkmak 
çabası  olduğu kolayca ifadesini bulmaktad ı r. 

Kavram nedir? 

Bu konuya girmeden önce, Hamelin'in ve Tricot' 
nun zikrettikleri şu Pseudo- Ammonios olarak 
gösterilen pasajdan ba ş layal ım: " İ sbatı  bilmek isti-
yoruz. Fakat isbat bir kıyas çe ş ididir. O halde is-
batla ilgilenmezden önce sâde ve s ırf kıyas ın ne ol-
duğunu ara ş tırmaklığı mız gerekir. Sade ve s ırf kı -
yas, Kıyas olmasından dolayı , ad ı nın da anlattığı  
gibi, baz ı  gerekli unsurlardan, "mürekkep bir 
ş ey" dir. Öyleyse, onun hangi unsurlardan terekküp 
ettiğ ini öğ renmekle i şe ba ş lamal ı dır. Bu unsurlar, 
önermelerdir. Bunlar da konular ve yüklemlerden 
ibarettir. 

O halde, ilkin, kavram ve terimlerin Aristo'ca 
ne olduğunu bilmek gerekmektedir. Ona göre, kavram, 
en kısa ifadesiyle, "nesnelerin tarifi"nin ifadesidir; 
terim ise, "öncüllerin içinde bulunan ş ey"dir (Birinci 
Analitikler, I, I). 

Kavram, nesnelerin tarifinin dü ş üncede, zihinde 
mevcut ifadesi olmakla baerber, reele eri ş mez. Çünkü 
reel, ferd'tir, fert'ten ba şka ş ey değ ildir. İ nsan zihni, 
duyulabilir (mahsüs-sensible) tecrübeden gelen ha-
yallerle reelin, ferdin idrak olunabilir (intelligible), 
dü şünülebilir görünü ş ünü kavrar. Onu bir kavram 
(nosyon) halinde ifade ederek tesbit eder. Kavram, 
dü ş ünülebilir (intelligible), basit, taksim olunamayan, 
bölünemeyen, mürekkep olmayan realitelere, bilhassa, 
cevherler (subs.) e taalluk eder. Bu mahiyetteki 
realite ise, Eflatun'da olduğu gibi, bütüncül (külli-
universel) Fikir'e de ğ il, ferdi ve objektif olan n es-
n eler e aittir. Bu dü şünülebilir realitenin bütün- 
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cüllüğü (universalit) ancak zihin tarafından meydana 
konulur ve ancak aktüel bir tarzda zihinde mevcuttur. 

ilmin konusu 
olarak Kavram. 

Aristo, bu suretle, kavram felsefesine ba ğ lı  
olarak kavram'da ilmin konusunu bulmakta; tıpkı  
Sokrates'de olduğu gibi, o da kavram ın umumi olu ş u, 
umumilik karakteri üzerinde israrla durmaktad ı r : 
Mademki hususVnin ilmi yoktur, öyleyse, ilmin 
konusunu, ancak, umumi olan kavram te ş kil edecektir. 
Bu umumitlik, Eflatun'a göre, deneme d ışı  (trancsen-
dant) d ır, halbuki Aristo'da fert'lerde, nesne'lerde-
dir ; onlarda mündemiç (immanent) d ır, nesnelerin 
içindedir. Yukar ı dan beri üzerinde duruldu ğu üzere, 
Aristo ferdi biricik realite saymakta ( İ k. Anal., I. II) 
dır. Bu da çok mühim bir nokta olarak bu umu-
milik veya bütüncülük (universalit) ün kavram ı n 
zaruriliğ i'ne bağ lı  olmasıdır. O halde ilmin konusu 
sâde umumi olan değ il, ayni zamanda, zaruri olan'dır. 
Zaten aç ıkça belirtmek yerinde olur ki: Aristo da 
umumi'den ve umumilik karakterinden çok, zaruri-
lik üzerinde israr etmekte, çünkü onca zarurilik 
umumiliğ i de tazammun etmektedir. 

Kiniklerin Itirazı  ve 
Aristo'nun cevab ı . 

Böyle bir kavramc ı  teoriye kar şı ,adc ı  (nomina-
liste) say ı labilecek kiniklerin ve hele hele bu okulun 
şefi sayı labilecek olan Antisthnes'in itirazlar ını  yuka-
rıda k ısaca aç ıklam ış tık. Bu aç ıklamada, onlar ı n 
bütün bu umumilik ve zarurilik karakterlerini inkâr 
ettiklerini, ancak ferdi özler üzerinde durduklar ı nı  ve 
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bunları  kabul ettiklerini belirtmi ş tik. 	"insanlığı , 
attığı , hayvanlığı  değ il, insan'ı , hayvan'', at'ı  görüyorum" 

şeklindeki ifadeleri de itirazlar ı nı  kısaca formüle 
ediyordu. 

Buna Aristo cevap vermakte; bu çe ş it itirazlari 

red etmekle kalm ıyor, ayni zamanda çürütmeye de 
çalış maktad ır: 

Onca, düş üncenin konular ı , biliyoruz, fikirler 
olup nesnelerin kendileri değ ildir. Bu bakımdan da 
ilmin konusu fertler de ğ il, bütün fertlerde ortak 
olarak bulunan, umumi olan'd ı r. Gerçekte, Aristo da, 
gerçekler, var olan' ı n fertler olduğunu kabul etmekle 
beraber, daha ziyade ancak zihnin yakalayabilece ğ i 
umumi'nin ve onu da tazammun eden zaruri'nin 
üzerinde durarak "filmin konusunun zaruri olan" ol-
duğunu takrarlamasiyle, o bunun sebebini bütün fert-
lerde ve fertler toplulu ğunda gerçekle ş ebilecek spesifik 
bir öz'ün sâde yoku ğunu değ il, ayn ı  zamanda yet-
mediğ ini de ortaya koymak istemektedir. Yaln ız 
zihnimiz onu bütün bu fertlerin her birisinde mü ş te-
rek ve bütüncül bir öz (l'essence) olarak al ır, ama bu 
umumilik ve bütüncüllük (universalit) ferdi varil& 
fazla bir kavran ı rlık, düş ünülebilirlik 
vermez ve sa ğ lamaz. 

Bununla beraber, kavram, zihnin "s ırf bir 
soyutlamas ı  (tecrid = abstraction) da de ğ il"dir. 
Kavram te ş ekkül edince, nesnelerin öz (l'essence) 
üne bir cevap, zihni bir kar şı lık olur. Kavram' ı n, 
fertler dışı nda mevcut olmayaca ğı  anlaşı lmakta ve 
onun fertte en reel olan ı , en reel olarak kabul edileni 
ifade ettiğ i, şekli, fiili, maddeyi nitelendirdiğ i, belli 
ettiğ i anlayışı yle karşı laş maktayız. 
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Ross ve Enriqus gibi tan ı nmış  otoritelerin be-
lirttikleri gibi, mant ı ld eserlerinin s ıralanışı nın da 
gösterdi ğ i üzere, Aristo " ş ekillerin tahlilini" hare-
ket noktas ı  olarak almış , "dilin yapısı  aras ından 
dü ş üncenin umumi ş ekillerinin ifadesini" aram ış -
tır. ORGANON'unun ilk cildi, Kategoryalar'la ikinci 
cildi Önerme adlı  kitaplar ının başı nda, bunu yap ı l-
mas ı  gerekli ilk i ş  olarak kabul etmesi; isim, kelime 
ve terimi, fiili tarife giri şmesi; buradan söz (ke-
lâm- logos)ü aç ı klamaya çal ış ması  bu ta ş ebbüsünün 
maksadım yetecek kadar aç ıklar. 

Onca, söz (logos) (Önerme, 4. 26 b) bir vo-
kaldir ki her bir k ısmı  ayrı  ayrı  alı ndığı  takdirde 
bir tasdik değ il, bir beyan ifade eder. Söz gelimi, 
insan denilince, insan bir ş ey ifade eder. ama o ş e-
yin varlığı nı  veya yokluğunu ifade etmez. Heceler 
de bir sada'dir, manalar ı  yoktur, ancak mürekkep 
kelimelerdedir ki hecelerin bir manas ı  olabilir. 

Aristo'ya göre, bütün kavramlar yanl ış  veya 
doğ ruyu anlatmazlar. Mant ık bakı mından, bir 
kavram, tealluk etti ğ i nesnenin varlığı nı  göstermekle 
beraber, her hangi bir tasdik veya inkâr fiilini ta-
zammun etmez. Gerçekte, söz, nesnelerin zihinde 
bulunan bir kavram ı , bir öz (l'essence)ü olup o 
ş eyin fikri'dir. Aristo'da bu tabir hem ontolojik, 
hem de mant ıki bir mana ta şı maktad ır, hem nes-
neyi, ş eyi, hem de onun dü ş ünülebilir (intelligible) 
liğ i manas ına geldiğ ini anlatır. Bunun neticesi ola-
rak da, o, bu nesnenin, bu ş eyin tarifi olmaktad ı r. 

Aristo'ca her söz manal ı dır, bir manâyı  haiz-
dir (Önerme, VI. ı  7 a). Ama, ihbar söz (logos 
apophantikos) olamaz. Ancak apofantik (ihbari) 
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olanlardı r ki, yalnız onlar, doğ ru veya yanlışı , ha-
kikat veya hatay ı  tazammun ederler. Ve bunlar, 
bir k ı yas'ı n öncülleri olduğu takdirde, umumiyetle, 
deklaratif yüklem sözü, önerme (protasis) dir. Tas-
diki ifade ederse olumlu önerme (kataphasis), inkâri 
anlatırsa olumsuz önerme (apophassis) dir. Poetik'in 
konusu olan düalar ve dilekler, manal ı  olmakla bera-
ber, apofantik olamazlar, Do ğ ru veya yanl ış , ancak, 
birleş me (composition) veya ay ırma (division) da 
bulunur. 

Bu ihbari söz (logos apophantikos) öz (l'essence) 
ve ilinti (l'accident) münasebetini ortaya ç ıkart-
maktad ı r. 

içlem ve Kaplam. 

Fikirler içlem ve kaplam münasebetlerine göre 
de bir sıra ve düzen de al ırlar, mertebelendirilebi-
lirler. Bunlar sayesinde de ferdi varl ık, kendisini 
aç ıklayan öz'e ba ğ lı dı r. Aristo'nun bütün bir ga-
yesini te şkil eden isbat' ı, do ğ ru bir isbat' ı  
gerçekle ş tirebilmek için, kat'i olarak tarif ve tayin 
olunmu ş  nesnelerin reel kassalar ını  gösteren, onlar ı  
ifade ve beyan eden terimlerden hareket etmek, 
baş lamak zarureti vard ır. Bununla beraber, Aristo' 
ya göre her ş eyi tarif, yine de mümkün de ğ ildir. 
Söz gelimi, ferd, öz ve prensipler gibi tarif olu-
namayan ş eyler de var. Bir kavram ı n tarif ve ta-
yini de onun kaplam ve içleminin tayini ile ilgilidir. 

Bir kavramı n içlemi onun karvanı labilir, idraki 
kabil (intelligible) muhtavas ıdır. Bir kavram ın kap-
lamı  ise, onun kendisine ait olan fertlerin bütünü-
dür. Bunlar da cins ve nevi'ler olarak s ıralan ır-
lar. Aslında, reelin dü şünülebilmesinde ve aç ıklan-
mas ında daha büyük rol oynayan içlem' dir. 
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Aristo'ya göre de, kaplamc ı  veya içlemci olarak, 
durumunu aç ık bir ifadeyle göstermeksizin, yer yer, 
bazan içlem, bazan da kaplam bak ımlarından bi-
rini benimser görünse de, kaplam bak ımı  ona var-
lıkları  anlamaktan ziyade, s ıralamaya; s ınıflan-
dırmaya yaramaktad ır. Bu bak ımdan, bütün bil-
bilginin bizi kendisinden ç ıktığı  duyulabilir (sen-
sible) tecrübeye ve fertlerin, hele hele ferdiyet'in 
incelenmesine götüren kaplam  oldu ğu belirtile-
bilir. 

Kavramların Sınıflan- 
dırılması . 

Dü ş üncenin âletlerinin kavramlar oldu ğunu 
gördükten sonra, bunlar ın sınıfland ırılmasına ge-
çilebilir. 

Aristo, kavramlar teorisi ile bu kavramlar ın, umu-
mi fikirlerin bir s ınıflamas ı nı  da denemektedir. Her 
ne kadar onlar ın varl ıklarını  kabul veya red etmek, 
sayı larını  çoğ altıp azaltmak hususunda yap ı lan iti-
razlar ne olursa olsun, Aristo'nun bu sı nıfland ırma 
denemesinin büyük bir ehemmiyeti vard ı r. 

Bağ sız, bağ lantı sız beyanlar (Kateg., 4, I. b 
25) olan kavramlar, amprik tarzda ortaya konulmu ş  
olup say ı ları  Aristo'nun kendi eserlerinde de kesin 
olarak tesbit edilmi ş  görünmüyorsa da, umumiyetle 
kabul olunduğu gibi, on kategorya altında toplanm ış  
bulunmaktad ır. Trendelenburg bunları , Aristo'nun 
gramerdeki söz ayr ıntı ları na göre yaptığı nı  ileri sür-
mü ş se de, Ross ve Hamelin gibi Aristo'cu inceleme-
lerde otorite olan yazarlar bu fikre kat ı lmamakta-
dırlar. Aristo'nun kategoryalar ı , metafizik'le ilgisi 
ayrı  bir inceleme gerektirse de, burada bunlar ı  
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tamamiyle mant ı ki bakı mdan gördüğü söylenebilir. 
Esasen Kategorya'n ı n geldiğ i kategorein kelimesi'nin 
yüklemek manas ından geldiğ i, burada da kate-
gorya'n ın yüklem (pr&licat)i ifade etti ğ i ileri sü-
rülmektedir (Ross). Kategorya, önermenin ba ş ta 
gelen, ilk unsuru olup ayn ı  zamanda varl ığı n bilgisi 
(notion) veya umuml yüklemi olup varl ıgın reel 

taayyünlerini anlat ır. 

Kategoryalar varl ığı n yüce cinsleridir. Bunlar 
ne birbirlerine, ne de ba ş ka tek bir cinse irca oluna-
bilirler. Bu, Eflatun'un görü şü kar şı sında ayrı lm ış  
cinsler teorisi olarak adland ı rı lmaktad ı r. Aristo bu 
kategoryalar ı  ilkin ikiye ay ırmaktad ı r: "ne bir konu 
hakk ında tasdik olunan, ne de bir konuda bulunan" 
(Kateg., 5, 3 a 1 o-12) ilk öz'le (tek bir adam, tek 
bir at gibi) ilk özler (substance) in içinde bulundu ğu 
ikinci özleri, yani cins ve nevi'leri ay ırt eder (Ka-

teg. 5., 2 b 35). Bunlar bir konu (sujet) hakk ında 
tasdik olunmu ş  iseler de, o konuda mevcut de ğ il-
lerdir. Halbuki, öz'den ba ş ka bütün öbür kategor-
yalar "bir konuda mevcut"turlar. İ lk özlerin (subs-
tances) aksine, bunlar ferdi olmay ıp (Kateg., 5, 3. 
b 14) b ü tüncül'dürler; z ı tlık kabul etmezler. (Ka-
teg., 5., 3 b 14); azal ıp çoğalmazlar (Kateg., 5. 
3b 3o-36 ve 4 a 5). 

Aristo'nun öz (subs.).  kategoryas ında ve onun 
başka bir kategoryaya irca olunmas ını n mümkün 
olmayışı nda israr etmesi, onu Eflatun'dan ayırt 
ettiren belli ba ş lı  konulardan biri olarak al ı nmakta-
dı r. İkinci özler ise Aristo mantığı nın ba ş lı ca ve mü-
him bir niteliğ ini te şkil eder. Böylece, Ross'a göre, 
yukarıda iliş tiğ imiz gibi, kategorya, yüklem (pr-
dicat) demek olduğundan, öz'ün esas unsuru da 
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ferdi cevherler olmaktad ır. Onları n da konu (sujet) 
olması  gerekiyor ki biri s ırf öz'den, öbürü ise geri 
kalan dokuz kategoryadan ibaret ikinci bir tasnife 
yer verildiğ ini göstermektedir. Çünkü yükleme (att-
ribution) ilk öz'e uymay ıp ayrımlara uymakta ve 
onlara ş amil olmaktad ır. (Kateg., 3 a 30). K ısaca 
söylemek gerekirse, Robin'le birlikte denebilir ki 
"Kategoryalar vas ı talı  bir tarzda, ve ilk yal ın fi-
kirlerin muhtelif cinsleri, hem dü ş üncenin, hem 
de reelin kadrolar ı dı r". Buradan da, yine yukar ıda 
gördüğ ümüz üzere, dü ş üncenin konular ının fikir-
ler oldu ğuna bir kere daha temas etmi ş  oluruz. 

Hüküm Teorisi. 

Ayrı  ve bağ sız kavramlar ne doğ ru ne de yan-
lış  olmayıp mantığı n uğ raş tığı  ihbâri k elam (lo-
gos apophantikos) ın sıclk'a veya kizb'e elveren, 
hakikat ve hatay ı  tazammun eden söz oldu ğunu ve 
söz'ün de nesnelerin varlığı na göre doğ ru veya yan-
lış  olabileceğ ini görmü ş tük. 

Sofistlerin bunu kabul etmeyip bunun imkan-
sızlığı m iddia etmeleri de ayn ı  ş eklide görülmü ş tü. 
Onları n umumi fikirlerin varl ığı nı , bu fikirler ara-
sında bir münasebet kurulabilece ğ ini inkâr etmeleri 
de bilinmektedir. Yine biz biliyoruz ki Sofistler 
bilginin yegane konusunun gelip geçici olgular ol-
duğundan, "bilginin de, olguyu bilen zihin'le nes-
ne (objet)nin münasebetinden ba şka bir ş ey olma-
dığı nı" ileri sürmektedirler. O halde hiç bir şeyi 
tasdik etmenin imkan ı  kalmamaktad ır. 

Halbuki Aristo, eserlerinin tümüyle buna 
karşı dır, bunun aksini ortaya koymak, isbatlamak 
çabas ındad ır ve sofistlere ş iddetle çatmaktad ır (So- 
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fistlerin Çürütlümesi, XXXIV. 183 b 15). Bu tar-
tış ma ve tenkid, Mant ık Tarihi'nde, yüklem meselesi 
olarak devam eder gider. Çözümü ne olursa olsun, 
büyük bir ehemmiyeti haizdir. Kavram ı n, kavram-
lar aras ındaki münasebetin ve, bunun neticesi 
olarak, hükmün, çeli ş me ve yanı lman ı n, en sonra da, 
filmin imkansızlığı  ile karşı  karşı ya kalan Aristo, 
her ş eyden önce, Antisthenes'in hiç bir yükleme ol-
madığı , konu'nun ancak yine kendi kendisiyle tas-
dik olunabileceğ i ve kendi kavramından başka hiç 
bir yüklemin hiç bir konuya yüklenmeyece ğ i iddia-
sına kar şı , bu olumsuz iddialara kar şı  bunlar ı n 
imkanını  isbata bütün gücüyle giri ş ir. 

Bu konuda bizi, Eflatun'un tepkisi burada 
ilgilendirmeyecektir. Biz do ğ rudan do ğ ruya, meseleyi 
kökünden hal etmeyi, bunu sisteminin temeli yap-
mayı  hedef olarak alan Aristo'nun görü ş ü ile me ş gul 
olaca ğı z. 

Hüküm, aralar ında bir birleşme veya bir ay ı rma 
yap ı labilen fikirlerin te şkil ettiğ i, ama, sezgilik (in-
tuitif) olmay ıp zihni olan söz'dür. Hükmetmek, 
bir konuya bir yüklemi isnat etmek, yüklemektir. 
Bilindiğ i gibi, hüküm fiili birle ş tirme (terkip) ve 
ayırma (taksim) da bulunmaktad ır. Esasen, Atisto' 
nun, kavramlarda bu böyle olmad ığı ndan, bu türlü 
söz'ü onlardan ay ırt ettiğ i görülmüş tü. Ö n erm e 
ise, kendisiyle bir ş ey hakkında bir ba ş ka ş eyin tas-
dik olunduğu S öz'dür (Birinci Analitikler, I, I, 
24 a 6). 

Hüküm, bir yüklemin yap ı lması  ve beyanı  
olunca, bu, tasdik veya inkâr olarak iki ş ekil alı r. 
Unsurları  isim ve fiil'dir. Fiil'in de yüklem ve ra-
bıta (bağ lantı-copula) olarak ayr ılmasını  kabul 
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eder. Bu ise fiil'in kopulartif karakterini gösterir. Bu 
karakteri ilk kavrayan yine Aristo olduğu söylene-
bilir. Fiil'in bu kopulatif karakterini anlay ışı  
ile Ar i s to'ya göre önerme bir varl ı k (l'existance) 
veya ayr ı lmazlı k (l'inh&ence) önerme tipi iktisap 
eder. Aristo bu tipten bir önermeyi ilk önerme 
tipi olarak almaktad ır. Bununla beraber, Aristo' 
nun üzerinde israr etti ğ i, ve baz ı ları na (söz gelimi: 
Ross'a) göre, içinden ç ı kamadığı  da bu bağ lantı  
(kopula) meselesi olmaktad ır. Onlarca, bunun ba ğ -
lant ı  karakteri ile varl ı k karakteri ay ı rt edilirse de, 
bu ikisi aras ı ndaki münasebetin pek aç ık bir fikrine 
sahip gibi görünmedi ğ i ileri sürülmektedir. Bu hu-
susta metinlerin de bu iddian ın aksini gösterdi ğ i 
pek açı klığ a kavu ş mu ş  değ ildir. 

Aristo, önermeleri bir ba şka s ınıfland ırmaya 
da te ş esbüs etmektedir. Ona göre önermelerin ni-
celik (Kemmiyet-quantit) ve nitelik (keyfiyet-qua-
lit) bak ı mından da bir sı nıflandırı lması nı  yapar. 
Yani önermenin öz ve tabiatini tasdik veya inkâr 
bakı mından, nicelik; bir veya bir çok kavramlar 
aras ı ndaki münasebetin tasdik veya inkâr ı  bak ı -
mından nitelik ayı rt olunur. yaln ız, Aristo mant ı -
ğı nda, tasdik'in daima inkâr'a takaddüm etti ğ ini 
burada belirtmek isteriz (Önerme, 17 a 8). 

Önermelerin nicelik bak ı mından s ınıflandı rı l-
mas ı nı  da Aristo, Bütüncül (universel-külli)', bölüm-
cül (cüz'i-particulier), belirsiz ve tek önermeler 
olmak üzere dört çe ş it önerme ay ırdıyle yapt ığı  
görülür (Birinci Anal., I, I. 24 a 16). Bunlardan tek 
önermeler, Aristo' ca bir tak ım mantıkçı lara göre 
(Hamelin, Ross, Tricot), konu bütün kaplam ı  ile 
alındığı ndan, ve değ iş en de bu kaplam olduğundan 
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bütüncül önermelerden say ı lmaktad ır. Esasen, Öner-
me, 7.'de yer alan bu çe ş it öenermeler de, ba şka 
yerlerde, söz gelimi, Birinci Analitikler'deki sı nı f-
lamalarda yer almaz. 

Burada bilhassa dikkati çekmesi gereken, hiç 
bir nicelik karakteri ta şı mayan belirsiz öner-
melerdir. Buna bir örnek verilirse daha iyi anlat-
mak mümkün olacakt ır: Zevk iyilik de ğ ildir, gibi. Bu 
türlü önermeler de ayr ı , müstakil bir sı nıf te şkil 
etmediklerinden, bunlar da tasnif d ışı nda bı rakı lı rsa. 
Aristo'nun sı nıflaması nda, yine bütüncül ve bölümcül 
önermeler diye ikili bir tasnif kabul olunabilir. 

Burada, bilhassa, stoac ı ların tesiri alt ında kal-
dığı  ileri sürülen Hamilton'ca pek de haks ız sayı l-
mayacak bir ş ekilde ortaya att ığı  yüklemenin ni-
celeş tirilmesi meselesinin Aristo tarafindan sezil-
diğ ine (Önerme, 17 b 12-15); buna kar şı lı k, bunun 
Saint Thomas d'Aquin tarafı ndan çürütüldüğü üze-
rindeki tart ış malara ili ş meyece ğ iz, hat ı rlatmakla 
iktifa edece ğ iz. 

Öte yandan, Aristo'nun yalnı z analitik önerme-
leri göz önünde tuttu ğ u göze çarpmakta ve bunlarla 
onun daha sonra te ş ekkül edecek olan for mel man-
tığı  ilgilendiren kesin görü ş leri ortaya koydu ğu 
söylenir. Aristo bu çe ş it önermeleri, bir iç bağ lan-
tı mn yüklemi konuya ba ğ lı dığı  önermeler diye nite-
lendirdiğ ine iş aret etmek isteriz. Buna kar şı lı k, 
terkibi önermelerin, ancak "d ış  bir bağ la yüklemi 
konuya bağ layan önermeleri te şkil ettiğ ini" anla-
yoruz. 

109 



Hükmün Modalitesi 
Meselesi. 

Aristo önermelerin modalitesi ile de ilgilenmi ş -
tir. O, "bir hükmün kay ı tsız ş arts ız; ı ) varl ığı n 
kendisinin; ya da 2) zarurili ğ inin; veya 3) varl ı -
ğı n mümkülüğünün tasdik edilmesi oldu ğunu" 
ayı rt etmek suretiyle bu modalite meselesini ortaya 
koyar. "Her öncül (mukaddeme) ya s ırf ve reel bir 
yükleme, veya zaruri bir yükleme, ya da mümkün 
bir yüklemeyi vaz'eder" (Birinci Anal., I. 2, 25 a 1) 
ki bunlar da Mantık'da Asertorik, apodiktik, proble-
matik önermelere kar şı lı k te ş kil eder. Bu önermelerin 
her biri olumlu (affirmatif) veya olumsuz (rigatif) 
olabildikleri gibi, bütüncül veya bölümcül de ola-
bilirler. Burada yine belirtmek gerekir ki, önerme-
melerin ilk s ını flanmas ına uygun olarak, belirsiz 
de olabilece ğ i dikkati çekmektedir. Modelite konu-
sunda kendisinden sonra bir çok mant ı kç ı larca ve 
bilhassa islam mant ı kç ı ları  tarafindan pek çok i ş -
lenmesine rağ men, Aristo'nun görü şü ve aç ı klama-
ları  terk edilmi ş  görünmektedir. Esasen bu hükmün 
modalitesi meselesini felsefeye sokan da Aristo ol-
mu ş tur (Mod. du Jug., II. ı . sahife: 43) : Reel, müm-
kün ve zarurinin ay ırd ına dü ş ünce tarihinde ilk 
defa Aristo'da rastlanmaktad ı r. Belki ondan önce-
kiler için böyle bir mesele varit olsa bile, hiç ş üphe 
yok, bir mant ık meselesi değ ildir. A,B'dir; A'n ın B 
olması  zaruridir ; A'nı n B olmas ı  mümkündür, gibi öner-
meler ancak, aç ı k bir ş ekilde, Aristo tarafindan ay ırt 
edilerek konulmu ş tur (Önerme, 2 i a 36) ve (Bir. 
Anal., 25 a ) ve (26 b 29-3). 

Bununla beraber, ileri sürüldü ğüne göre, Aristo'-
da mode'un da, modalitenin de ac ı klanması  vard ı r. 
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Bunları  tarif etmemekle beraber, örneklrini aç ık bir 
tarzda vermi ş tir. Burada belirtmemiz laz ı m gelir ki, 
bir tak ım mantıkçı ları n, formel ve klasik diye adlan-
d ı rı lmas ı  ve Aristo'ya atf edilmesi al ış kanlık te şkil 
eden mant ı k'ı  tenkidlerinde aksini ileri sürdükleri 
üzere, Aristo'nun mümkün ve olas ı  (muhtemel) öner-
meleri bütün açıklığı  ile düş ünmü ş  ve diyalektik ve 
apodiktik ilim anlay ışı nda bundan geni ş  ölçüde 
faydalanm ış  olduğu muhakkaktı r. 

Bu itibarla, modal önermeler teorisi bir tak ı m 
mode ve modalite aras ından Aristo'nun bu suretle 
ifadelendirdiğ i bunca mühim bir mant ık teorisi olup, 
bilhassa, zaruri ve mümkün üzerinde israrla durmas ı  
çok dikkate ş ayandır. Hele bunlar ın da madde'den 
ziyade ş ekil'e taalluk etmelerinden dolay ı  ehemmi-
yeti artmaktad ı r. Aristo' ca zaruri kavram ı  (Me-
taf., D. 5) çok aç ık bir ş ekilde tarif olunmu ş tur: 
Zaruri demek, olmamazl ı k edemiyen, ba ş ka suretle 
olamayan'd ır; mümkün ise, yukar ıda belirtildiğ i 
üzere, ayd ınlanmaya bir hayli muhtaç bir kavram-
dır. Mümkün, ayni zamanda, var veya yok olabi-
bilen ş ey'dir. Mümkün hiç bir imkans ız neticeyi 
tazammun etmez. Z ı ddı  da zauri olarak yanl ış  ol-
mayan ş ey'dir (Metaf., F. 3, ı  o47 b 2). 

Bu husustaki tafsilat ı  ber taraf ederek, Aristo' - 
nun üç tip önerme kabul etti ğ ini, bunlardan kar şı -
olum (Önerme, 12), Akis (Önerme, 13) ve k ı yas 
yoluyle ç ı karılabilecek ş eyler (Bir. Anal., I. 8. ı  2)i 
anladığı nı  söyleyebiliriz. Burada pek klasik bir 
tarza da bürünen bunlar ın nas ı l çevrildiklerini gös-
termekte de bir yarar yoktur. 

Aristo, kıyas teorisi münasebetiyle kar şı -olum, 
akis, v.b. vas ı tas ız tabii istidlal şekillerini incelediğ i, 
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akis'in de (Bir. Anal., i. 2) kar şı -olum kaidelerinde 
olduğu gibi, Hamilton'un yüklemin nicele ş tirilme-
siyle vücut bulan mant ığ a kadar devam eden kai-
delerini verdi. Bunlar yaln ı z zaruri önermeler için 
başka olacakt ır. Ancak şunu ilave etmek gerekir ki 
zarur I, hattâ mümkün ve modal örnermelerde 
karşı -olum mode'lara taalluk eder. 

Kıyas Teorisi. 

Kendisinden önce, yaln ız diyalektik ve retorik 
alandaki çal ış malardan ba şka bir ş ey olmad ığı nı , 
ama uzun ve zahmetli ara ş tırmalardan istilal yap-
mak sanatinin vücut buldu ğunu övünerek anlatan 
(Sofist. Çürüt., 33, 184 a) Aristo, gerçekten daha, 
sonra gelen mant ı kç ı ları n da kabul ettiğ i üzere, yep 
yeni bir istidlal teorisi ile ve, bir tek kelime ile, bu-
nun kurucusu olarak ortaya ç ıkmaktad ı r. Gerçekte, 
bu, Aristo'nun Analitikler'de ortaya koydu ğu ve 
kendisini isbatçı  ilm' e götürecek olan büyük bulu ş u-
dur. Her ne kadar kendisinden önce, Eflatun, 
hattâ Sokrates, kavramlar ı n münasebetleri üzerinde 
durup dü ş ünmü ş ler ve az çok do ğ ru ve pekin ola-
rak Tümdengelimlik (dMuctif) mahiyette bir istidlal 
tasarlam ış larsa da, Aristo bunları  "zaif k ıyas" diye tay-
sif etmekte ( İ kinci Anal., I, 3 i, 46 a ve b) ve bu ke ş fin 
şerefinin, bu meselenin kesin olarak çözümünün 
kendisine ait olduğunu aç ı klamaktad ı r. İ lkin, sofistik 
ve anormal ş ekillerden akl ı n prensiplerine uygun 
belli sayıda muntazam ş ekiller oldu ğunu isbat 
edenin, ilmi bilginin temel ş artlar ını  ara ş tırırken 
kıyas ı n incelenmesine ilk defa giri ş enin de o olduğ u 
muhakkakt ır. Istidlâl teoricisi olarak Aristo'da 
bilinen' den bilinmeyen' e gitmek üzere zihnin takip 
ettiğ i iki yolu göstermek için t ü mdengelim (ta- 
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lil-d&luction) ve tümevar ı m (istikra-induction) 
ayırtlarını  buluyoruz (Birinci Anal., II. 25, 68 b 13; 
İ kinci Anal., L 18). 

Kıyas'ın Adının Eflatun' 
da Bulunduğu Meselesi. 

Eflatun'un, kıyas denilince, kendisi ile idrakin, 
yaln ız zihnin Jetleri (organa) olan duyular ı n 
verilerini düzenlediğ i fiili (ThUtete, 177 b) anladığı  
görülmektedir. AriS to kıyası nın kaynağı  ise, daha 
ziyade Eflatun'un taksim'inde görülmek istenmek-
tedir. Gerçekte, taksim bize kavramlar ın aynı , 
özdeş  olup olmadıkları nı  öğ retir (Philebos), bizi 
ferdi taayyünleri buluncaya kadar daha umumi" 
den az umund'ye muntazam bir ş ekilde götürür: 
Halbuki Aristo, muhtelif kitaplar ında, söz gelimi, 
İkinci Analitikler (II. 5) inde Öz'ün taksim'le tasdik 
olunamayacağı nı  söylemek suretiyle, taksim meto-
dunu açıkca tenkid eder. "Cinslerin taksiminden, 
açıklanan isbatçı  metod'un az bir bölümünü te şkil 
ettiğ ini görmek mümkündür" der. Çünkü isbatta 
bir konunun bir yüklemle tasdik olunmas ı  istendi-
ginde kıyasta orta terimin büyük terimden daha 
küçük bir kaplam ı  haiz olmas ı  gerekir, halbuki 
taksim bunun aksini yapmakta ve bütüncülü orta 
terim olarak almaktad ır. "Bu metotla ba ş layanlar 
için, t ak sim'in kullanı lmas ı  faydas ızd ır; çünkü 
k ı y asla isbat olunabilecek hakikatleri ç ıkarmaya 
gücleri yetmez". Bunun gibi, taksimden t arif ç ı-
karı lmak istendiğ inde de k ı yas yap ı lmış  olmaz" 
( İ k. Anal., II. 5, gi b 35) Aristo ise "her kim ki her 
zaman taksim'i kullan ır ve orta terim olarak cinsi, 
hadler olarak nevileri ve konuyu al ırsa, bu metotla 
isbat yap ı lamayaca ğı nı" ileri sürer. Çünkü hiç bir 
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zaman baz ı  bilinen'lerden zaruri neticeler ç ıkmaz, 
çıkarılamaz, İ sbat olunacak yerde indi olarak tak-
sim'in ikiye bölme (dichotomique) ş ekli altında 
iki alma ş tan birisini seçmekle bu neticeler elde 
olunamaz. Söz gelimi, her hayvan ya ölümlü'dür, ya 
da değ ildir: her insan hayvand ır. Öyleyse, her insan 
nedir,"? cevaps ız kalır, çünkü yükleme yap ılamaz. 
Bunun sebebi de orta terim (hayvan), büyük terim 
(ölü m ülü)den daha geni ş  kaplaml ı dır (Sofist, l ig c). 
Taksim, tümevarım'dan daha fazla bir ş ey ifade 
edemez. Esasen tümevar ım da isbat edemez. ( İ kinci 
Anal., II. 5, 91 b 15). Bununla beraber, Aristo 
taksim'in değ erini ve hizmetini hiç bir suretle inkâr 
etmiş  de değ ildir. Yaln ız, taksim'de buldu ğu kusur, 
orta terimin yanl ış  seçilmesinden ve, bunun da ne-
ticesi olarak, orta terimin mahiyetinin ve rolünün 
iyice kavranamamas ından doğmaktad ır. Öyleyse "bir 
terimde bulunan ve di ğer bir terimi ihtiva eden 
terim" diye tarif etti ğ i ( İ k. Anal., I. 4, 25 b 35) orta 
terimi, büyük terimin bir nev'i, insan özü (l'essence) 
olarak almak yetecektir. Bu suretle, Aristo "kendi 
kendisine yeten bir istidlâl" tarz ı nı , K ı yas'ı  bul-
makta; taksim'de oldu ğu gibi, bir seçme ihtiyarın-
dan ziyade, bunun bir gereklilik (zaruret-n&essit) 
olduğunu göstermektedir. Bu suretledir ki mutlak 
bir gerekliliğ in icabı nı  yerine getirmek ve istidlâl 
sıras ı nda ba şka başka sezgi veya zihni müdahale-
leri bertaraf etmek için Aristo, kıyas ı  "en yetkin 
bir istidlâl âleti" olarak anlar. Ve onu öz bulu şu 
olarak saymakla da, övünür; hattâ vas ı tas ız istid-
lâlleri, söz gelimi, düzensiz k ı yas'lar ı n—düzenli 
kıyaslara çevrilmesinde kulland ığı  aks'i bile kıyas'la 
isbat etmek ve sa ğ lamlığı nı  kontrol etmek ihtiyac ını  
duyar (Birinci Anal., i . 2, 5 a; Birinci Anal I. 3.). 
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Vasıtalı  ve Vasıtasız 
kıyaslar. 

Bir konuyu bir yükleme birle ş tiren zaruri mü-
nasebetlerin vas ı tal ı  veya vas ı tas ı z olduğunu da 
yine Aristo'da görmekteyiz. K ı yas : • 

ı ) Vas ı tasızdır : yüklem bir üçüncü terime, bir 
orta terime muhtaç olmaks ı z ın konu'nun tarifini 
anlattığı  zaman; 

2) Vas ı talıdır : Zaruri olarak konu'ya ait olma-
makla beraber, bir orta terimin ve bir önermenin 
yard ı mıyle ifade olunduğu zaman ( İ k. Anal., I. 
ı o; 76 b 3). 

Vası tasız istidlâlin yap ı ldığı  kar şı -olum, akis, 
resiprokasyon, obversiyon, kontrapozisyon ve qui-
pollence'd ı r. 

Vas ı tal ı  istidlâlinki ise, k ı yas (syllogismos) 
dı r. Aristo bunu "K ıyas bir sözdür ki bu söz içinde 
baz ı  ş eyler vaz'olunmakla bu verilmi ş  ve bilinen 
ş eylerden ba şka bir ş ey, ancak bu veriler yard ı mı  
ile zaruri olarak ç ıkar" diye tarif etmektedir (Birinci 
Anal., I. I, 24 b 18). 

Kıyas'ın Prensipi. 

Vas ı tal ı  ve vası tas ız istidlâlin mü ş terek ve umu-
mi prensipi ise, bütün mant ı k kitaplarında klasik 
bir formülde ifadesini bulur: "Dictum de omni et 
nullo" (Bir cins hakkı nda tastik veya inkâr olunan, 
bütün neviler ve fertleri için de tastik veya inkar 
olunur) d ır. Bu ise dü ş ünçenin kendi kendisyile uy-
gunluğunu ifade eden öz de ş lik prensipinin bir 
sonucudur. Yukar ıda temas etti ğ imiz gibi, kaplam 
ve içlem bak ımından sarih bir durum olmamakla 
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beraber, Aristo, dictum'u hem kaplam hem de 
içlem bakımından olmak üzere, iki yönlü ele almak-
tad ır. Ama burada içlem bak ı mından beyan ı  ger-
çek dü ş üncesine pek uymamaktad ır. Bununla be-
raber, bu, liategoryalar'da da vard ır (Kateg. 5.3 b 4). 

Kıyas'da Kaplam Bakımı . 

Hemen söylenebilir ki k ıyas'ı n esası nda hâkim 
olan, daha ziyade kaplamc ı  ifade ve beyan olmas ı  
gerekir. Aristo, bunu, daha sonra görece ğ imiz üzere, 
öbür ikisinin de yine kendisine irca' olunabilece ğ i 
üç kıyas ş eklinde birincisinin prensipi saymaktad ır 
(Birinci Anal., i.4, 25 b 32). Bütün ara ş t ı rmalar 
karşı la ş tırı lacak olursa, Aristo'nun hakiki dü ş üncesini 
anlatanı n şu olduğu görülür; küçük terim orta 
terimin bütününü (totalit) muhtevi olacak; orta 
terim de büyük terimin bütünü içinde muhtevi ola-
cak veya olmayacak şekilde üç terim, kendi ara-
ları nda münasebetler oldu ğu zaman, büyük ve kü-
çük terimler aras ında, zaruri olarak, yetkin k ı yas 
olacaktır. Bu bize k ıyas'ın kaplam bakımı ndan 
görüldüğünü anlat ı r. Bunu, daha sonra, skolastik-
ler'in de aynı  ş ekilde ele ald ı kları  görülecektir. 

Şu hususu da yeri gelmi şken belirtmemizde 
fayda vard ır: Aristo önerme teorisinde umumiyetle 
içlemci bakı mı  benimser göründü ğü kalde, kıyas teori-
sinde kaplamc ı  olarak görülmektedir. Bundan, baz ı  
mantı kçı lar (söz gelimi, H amelin) filozofun Or-
ganon'da bir karars ızlık içinde bulunduğunu ileri 
sürmektedirler. Muhakkak olan bir ş ey varsa, o da 
Aristo'nun kaplam bak ı mı  ile içlem bak ı mı  arasında 
bir hayli mütereddit görünmesi, daha do ğ rusu, bir 
çokları nda sistematik bir sarahatten yoksun gibi gö- 

116 



rünmesidir. Hareket noktas ı  içlemci olsa da, yerine 
göre, onun yine kaplamc ı  bakımı  hiç ihmal etmedi-
ğı ne ş ahit olunmaktad ır. Biz bu tereddüdde şöyle 
bir açıklamaya kat ılmaktayız : 

Aristo, içlem tarafin ı  tutmaktad ır, prensip iti-
bariyle içlemcidir. Çünkü: 

a) Birinci Analitikler'de önerme teorisnde i ş -
lemci olarak dü şündüğünü belirttiğ imizde, orada, 
insan (A) n ın ölümlü (B) oldu ğunu değ il, A'nı n 
B'ye ait oldu ğunu, ve böylelikle de, daha ziyade 
yüklemin konu'da dahil bulunduğunu anlatmakta-
dı r. 

b) Kıyas'ı  incelerken de, Aristo'nun istidlâlin 
öz (essence) ü olan orta terimi bir kavram olarak 
anladığı nı  görüyoruz. Aristo ilk defa yüklemi söz 
konusu ve onu süje (konu)nin içlemine soktu ğu görü-
lür. Büyük terimden hareket etmekle, onu da orta 
terim'de mündemiç sayar; orta terim ise küçük te-
rimde de dahildir. Böylece, Aristo'nun düş üncesin-
deki içlemci karakterle kar şı  karşı ya bulunuyoruz. 

c) Sonraları  göreceğ imiz gibi, Aristo'nun tü-
mevar ı mı  ( İ stikras ı) da içlemci bir bak ımdan ele 
alınabilir. 

d) Aristo'nun ilim anlayışı 'nı n da içlemci bir 
temele dayand ığı  ileri sürülebilir. Böyle bir anlayış  
üzerine dayandığı , kıyas teorisiyle ortaya konabilir. 
ilim, daha önce gördü ğümüz veçhile, öz (l'essence) 
le, veya, ayn ı  şey demek olan sebeple bilmek'tir. Bü-
tüncül ise öz'ün, zarur i'nin i ş aretidir. Eflatun'un 
"kata pantos "una Aristo" kate auto" yu ilave eder 
(İ kinci Anal., I. 4, 73 b 25). Bu duruma göre, bütün-
cül ve mutlak olan bilgimiz ancak her nesne ile, o 
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nesnenin özünün ayn ı  olu şunu, özde ş liğ ini (iden-
tit) haiz olaca ğı ndan ( İ kinci Anal., i . 5, 74 a 3o) 
Aristo'nun bu anlayışı nı n doğ ru ve uygun oldu ğunu 
ortaya koymaktad ı r. İ lmin konusu, nesnelerden ç ıka-
rı lmış  fikirler dünyas ı  olmayıp realiteye en yak ın 
bölümcül"dür. Burada L. Veuthey gibi baz ı  mantık-
ç ı lann "Aristo'nun varl ı k' ı nı n sı rf reel varl ı k olmayı p 
akli varl ık olduğunu, ama, yine bu akli varl ığı n 
reel varl ık tarafından sevk ve idare olundu ğunu 
ileri sürmektedirler. Böylece, bu iddialar ın da gös-
terdiğ i üzere, Aristo yine realizm plânı ndan uzak-
la ş mış  görünmektedir. Onca realiteye en yak ı n olan, 
nevi'lerdir. Öyleyse, bütüncül'e yine ferdlerden, 
bu nevi'lerden ba ş lamak üzere ç ıkılabilir. 

Bununla beraber, bir daha belirtmek gerekir ki, 
Aristo kaplamc ı dır ve kaplam tarafı nı  da tutmakta-
dır ; hiç bir suretle bu bak ı mı  reddetmi ş  görünmüyor. 
Ş öyle ki: 

a) Terimlerin, büyük, orta ve küçük diye ad-
land ırı lmaları  veya s ı dı fland ınlmalan kaplamc ı  bir 
anlayış a dayanmakta; 

b) K ı yas' ın esas prensipi olarak yukar ı da 
zikrettiğ imiz " dictum de omni et nullo" tamamiyle 
kaplam bak ı mından ifade olunmakta; 

c) Bir çok mantı kç ı ların iş aret ve teyit ettikleri 
gibi, Tamamiyle Aristo'ya ait olan ve ona yara şı r bir 
kavram oldu ğunda kereddüt edilmeyen "çok defa 
vaki" (os epi to poly) kavram ı  da kaplamc ı  bir ma-
hiyet ta şı maktad ı r. 

Bununla beraber, Tricot'nun ifade etti ğ i gibi, 
Aristo'nun bu içlemci ve kaplamc ı  olarak gösterilen 
iki bakı m aras ı nda, içinde bulundu ğu karars ı zlığı n, 
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bu dalgalanışı n esasa müessir olmay ıp bir elveri ş lilik 
(co mmo di t sebebeiyle olduğu ileri sürülmekte 
olduğunu görmekteyiz. Bu yüzden istidlâ1 teorisinde 
olduğu kadar, Kavram ve Hüküm teorilerinde de 
bu içlemci ve kaplamc ı  bak ı mından birini öbürüne 
az çok bir tercihle benimsendi ğ i açıktı r. 

Esasen, daha sonralar ı  da, bu iki bak ım bir 
çok mant ı kçı larca bir tart ış ma konusu olmakta de-
vam edecektir. 

Kıyas'ın 

Birinci Analitikler'de formel bakı mdan incelenen 
k ı yas' ı n tahlilini ele alacak olursak, ilkin, Aristo'ca 
kıyas ı n biricik ve yetkin bir ilim aleti olduğunu, onun 
bununla kalmay ıp, ayn ı  zamanda, bu anlayışı nı n 
neticesi olarak, materyel karakterde oldu ğunu da 
belirtmek zorunlu olacakt ı r. 

Yukarda temas etmi ş tik, ama bir kere daha tek-
rar etmek gerekmektedir: "K ı yas öyle bir söz'dür 
ki bu söz içinde baz ı  ş eyler yaz ve irat olunmakla 
bu verilerden ba şka bir ş eyin yaln ız bu veriler va-
s ı tas ıyle, zaruri olarak ç ı karı lmış  olunmas ı dır." 
(Birinci Anal., i. I, 24 b 18). Buradan k ıyas ı n, ne-
ticenin zarurili ğ inin apaç ı k olması  için öncüller'de 
vaz ve irat olunandan ba şka bir ş eye muhtaç olmayan 
bir çe ş it ile, önücllerde aç ı kça zikr olunmayıp zaruri 
olarak vaz' ve irat olunmu ş  terimlerden ç ıkan bir 
veya birçok ş eye muhtaç olan ikinci bir çe ş idi var 
(Birinci Anal., I. I, 2' b) d ır. bunlardan biri Mü-
kemmel olan kıyas; öbütü ise Mükemmel olmayan 
kıyas ad ı nı  alı r. 

Aristo'nun kıyas ın unsurları nı  da aç ı kça tesbit 
etmesi dikkati çekmektedir. Öncülleri te şkil eden 
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büyük ve küçük önerme'lerle bir de netice önermeyi 
üç olarak belirttiğ i gibi, terim sayı sını  da yine bü-
yük, orta ve küçük diye üç olmak üzere ay ırt et-
mektedir. Bu adland ırmalar olsun, bu ay ırt etmeler 
olsun, klâsik mant ı k'ta bugüne kadar ayn ı  kalmış lar, 
hiç bir değ iş ikliğ e maruz kalmam ış lard ır. Biz burada 
bilhassa orta terim üzerinde durmak zorunda ka-
lacağı z. Aristo'nun teorisinde, binnetice ilim ve man-
tık anlayışı nda bu orta terim konusunun büyük ve 
temelli bir yeri vard ır. 

Orta Terim ve 
Sebep Teorisi. 

Burada dikkati çeken Aristo'nun doktrininde fi-
gürleri ne olursa olsun, birinci figür k ıyasda oldu ğu 
gibi, en mühim yeri tutan, en mühim rolü oynayan 
orta terim olacaktır. Yukar ı da gördü ğümüz gibi, 
ilim "sebeplerle bilme" olursa, formel, mater-
yel, bâis ve soncul (gal') olan bütün sebep, isbatç ı  
ilmi kuran analitik'de orta terim'dir. ( İ kinci Anal., 
II. 2; 94 a zo). Temelde olan da bilhassa formel 
sebeptir. Bunun nedeni ise, Aristo'nun sebep teorisin-
de öbür üç sebebin bu formel s eb ep'e irca olunma 
teş ebbüsünde görülmektedir. Orta terim, şekil' dir „: 
orta terim, öz (l'essence) dür. Böylece, her nevi' husule 
getirmeler (production), k ıyaslar gibi, prensip ola-
rak, hep formel özü alırlar. Çünkü yaln ız, öz'den 
başka bir ş eyin kıyası  olamaz (Metaf., ı  o 34 a 
Sebep  ise nesnelere ba ğ lı ,adetâ yap ışı k, kendinden 
ayrı lamıyan (inh&ent) d ır, onlardan ayr ı lmas ı  kabil 
değ ildir. Nesneleri aç ıklamak nesnelerin kavramlar ını  
(notions) tahlil etmektir. 

Böyle bir orta terim anlay ışı yledir ki Aristo'nun 
bütün bir ilim telakkisi anla şı labilir, onun bütün bu 
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anlayışı nı n uygunluğu halinde olduğuna iş aret slu-
nabilir. Bu orta terim, fonksiyonu bak ı mından, 
"sâde bir ilmin aç ıklama ve açma (exposition) tarz ı  
değ il, aynı  zamanda bir keşif geti'dir"de. 

Buradan incelememizi ş u yöne çevirebiliriz: 
Olgu'nun, niçin'in, varl ı k'ın ve tabiatını n ara ş tırı lma-
sı  bilgimizin dört çe ş idini vermektedir ( İ kinci Anal., 
II. I. 89 b 2o). Bütün bu bilgilerin elde edilmesi 
ancak sebep'le özde ş leş tirilmi ş  bulunan bu orta te-
terim'le araş tı rı lmas ı  ve bilinmesi ile mümkündür 
( İ kinci Anal., II. 2, 89 b). "Niçin", daima, orta 
terim'dir ( İ kinci Anal., I. 33, 89 a 16). Bu suretle 
zihnin gücüyle ani olarak, birden bire ke ş f olunan 
( İ kinci Anal., I. 34,) ve sebeple özde ş leş tirilen orta 
terim iki öncül aras ında konulmu ş  ve kurul-
mu ş  ise, netice zaruri olarak elde edilecektir. Böylece, 
öncüller (pr6nisses) orta terimin birli ğ inin maddesi 
olurlar, bunlardan yaln ız formel sebep, neticesi ile 
hemzaman olup öbürleri hemzaman de ğ ildir. Çünkü 
o, varl ık'a; öbürleri ise olgu'lara taalluk ederler 
( İ kincil Anal., II. 12, 95 a). Ama buradan Aristo' 
nun varlık hükümlerinde bu yüzden israr etti ğ i ne-
ticesini ç ıkarmak ve buna ait bir istidlal yapmak 
mümkündür. Böyle olunca, k ıyas, Metafizik'in bir 
aleti olacakt ı r. 

Orta terimin ke şfi ile nesnelerin ak ışı , seyri an-
laşı labilir, bu akış a nüfuz olunabilir; tabii düzen de, 
yine uygun olarak dü ş ünülebilir. Eğer bir çok mese-
leler ayn ı  orta terimi haiz iseler, bu demektir ki, bun-
lar aynı  orta terimi haiz olmakla, bir birinin ayn ı , 
özdeş i (identique) dirler. Baz ı ları , nevi yönünden 
değ il, cins yönünden ayn ı ; baz ı ları  da orta terim-
lerin birbirlerine tabiiyeti bak ımından özdeş tirler. 
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Sebeple orta terim özdeş liğ inden, netice olarak, se-
beplerin çoklu ğundan orta terimlerin de say ı ca 
çokluğunu anlayabiliriz. Ama en yak ın ve hakiki 
olan sebep, ayr ı  ayrı  alı nan her vev'in en yak ı n has-
sa'lar ı dır ( İ kinci Anal., II. 18 99 b). 

Hülasa edecek olursak, orta terim, birinci figür 
kıyas ı  temel alan, esas tutan Aristo'da büyük terim 
ile küçük terim aras ında bir arac ı , bir ba ğ 'dır. Bu-
rada bir hususa daha i ş aret etmekte fayda oldu ğunu 
belirtmemiz gerekir. Bu ifadelerde mühim olan şey, 
terim değ il, onun temsil ettiğ i, tasavvur ettirdi ğ idir. 
Kaplam ı  ise orta kaplamd ır. Bütüncül'ün bir kavram 
olarak konu (sujet) ya kat ı lması  kabildir. Esasen 
kıyas ın prensipinin bütüncül oldu ğu (Eth. â Nicoma-
que, VI. 3, ı  139 b 28), bütüncül'ün de bu orta te-
rimin ke ş f edilmesine bağ lı  bulunduğu; konu ile 
yüklem aras ı nda bir münasebetin kurulmas ıyledir 
ki bütün tümdemgelimlik (dMuctif) istidlâlin mih-
veri, ve son tahlilde, bütün ilmin mkân ının ş artı  ol-
duğu meydana ç ıkar ( İ kinci Anal., II, 2, 89 b). 

Zaruri Öncüller. 

Yukarıda zaruri öncüllere dayanan ve sebep'in 
tahlilyle zaruri neticelere dayanan bir ilmin Aristo' 
ya göre, isbatç ı  ilmin ta kendisi olduğunu, söylemiş -
tik. Ş imdi ise, bu sözü edilen zaruri öncüller'i gör-
memiz, ondan sonra da Aristo mantığı 'nın gayesine, 
hattâ esas konusunu te şkil eden isb at teorisine geç-
memiz gerekecektir. 

Aristo, yaln ız, Eflatun'un Fikir (eidos) teori-
sini tenkidleriyle (Metaf., Z. 14) bilgi'nin s ı rf man-
tıki ve diskürsif (discursif) de ğ il, sezgilik (intuitif) 
temellere dayand ığı  hususundaki anlay ışıı yle de, 
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uyu ş maz gibi görünen bir bak ı mı  daha ileri sürmek-
tedir. 

Istidklâlle al ı nmış  ve öğ retilmi ş  her bilgi, "önce-
den var olan bir bilgiye dayan ır" ( İ kinci Anal., I. ı , 
71 a). O halde, gerek matematik, gerek sanat (techne) 
in, gerekse diyalektik'in de böyle olmas ı , yani daha 
önce var olan bir bilgiye dayanmas ı  gerekir. Ama, 
isbatç ı  olan her ilimde bunun böyle olması  z aru-
reti vard ı r. Biz bir ş ey hakkında bir bilgiyi mutlak 
olarak haiz oluyoruz. Yoksa delilleri ilintiler'e 
dayanan Sofistlerin ileri sürdükleri gibi, sâde ilintilik 
(accidentel) olanlar ı  biliyoruz, denemez. "Her zaman, 
veya çok defa olan ş ey" ilmin konusu olup (Metaf. 
E. 2, ı o27 a; K. 8, ı o64 b) ilintilerin ilmi olamaz. 
Ş ayet bir varl ık, cins olarak ay ırt olunan ilinti 
yönünden varl ık ise, o, hiç bir suretle hiç bir dü şünce 
fiilinin konusu olamaz. 

fimin Üç Şartı . 

Nesnenin sebebinin, yani orta terim'in bilinmesi 
sebep'le netice aras ında bir münasebetin kurulma-
san ı  ve neticenin zaruri olmas ı nı  haz ırlayacakt ır. 
Ancak, "sebep, münasebet ve zaruret'i bili-
nen ve tayin olunan ş ey, bilinir". Öyleyse, ilmin üç 
ş artı  iş te burada bulunmaktad ı r, onlara burada i ş a-
ret olunmaktad ır. 

Ama bunlardan ayr ı , bir de, isba t oluna-
mayan prensiplerin bilgisi vard ır ki bunu ayrı ca 
incelememiz gerekir. Bu üç ş art içindedir ki karak-
teri zaruri olan k ıyas, zarurVnin k ıyas ı , Aristo'ca 
ilmin ideali olarak al ınmaktad ır. Her ne kadar Aris-
to, çağı nın ilmini gayesine ula ş mış  ve yetkinle ş mi ş  
saymakla bir zaafa dü ş müş  görünse de, ona göre, 
zarurrnin kıyas ı , bütün ilimlerin eri şmek istedikleri 
en üstün bir istidlâl ş eklidir. 
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İSBAT TEORISI. 

Mutlak Bilme. 

Aristo'da isbatç ı  ilmin zaruri prensiplerden 
hareket eti ğ ini, buna kar şı lık, diyalektik'in ve diya-
lektik kıyass' ın bu zarureti haiz olmad ığı nı  belirt-
miş tik. Olas ı  (muhtemel), hattâ do ğ ru önermelerin 
prensip olarak al ı nması  yeterli olmad ığı  gibi, doğ ru 
da değ ildir; bu, isbat ı n karakterlerinden yaln ız bi-
risiyle ilgilidir. Protagoras'a atfolunan: "bir ş ey bi-
len, ilmi haizdir; ilmi haiz olan ilmin ne oldu ğunu 
bilir; öyleyse, bir ş ey bilen, ilmin ne oldu ğunu bi-
lir" ş eklindeki sofistik örneklerden biri sayılan istidlâl-
de, ona göre, netice yanl ış tır. Çünkü"insan' ı n ne oldu-
ğunu veya üçgen'in tabiatini bilmek, ilmin tabiatini 
mutlak (aplos) bilmek" değ ildir. Yanlış , bütün 
önermenin zaruri olmas ı  lâz ı mgeleceğ ini bilmemekten 
doğmaktad ır. Çünkü burada önerme, olas ı 'dı r. 

Bir ş eyin sebebini bilmek, ilmi haiz olmamak 
olunca da ( İ kinci Anal., 16), Aristo'nun k ıyas'ın ve 
netice (conclusion)nin zarurili ğ inde, bilhassa orta 
terimin rolünde, yani sebeplerin bilinmesinde is-
rar etti ğ i görülür. Netice bir kere zaruri olunca da, 
hiç bir ş ey art ık isbatın sebebi olan orta terimi za-
ruri olmaktan alakoyamaz. Aristo, böylece, öncül-
lerle netice aras ı ndaki bu zarurilik münasebetini şu 
dört şekilde ortaya koymaktad ır: 
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ı ) Netice zaruri ise öncüller mümkün olabilir. 

2) Netice mümkün ise, öncüller de mümkün-
dür. 

3) Öncüller zaruri ise, netice daima zaruri-
dir. 

4) Öncüller mümkün ise netice zaruri olabilir. 

İ sb at, zaruri öncülerden itibaren te şkil olun-
mu ş  bir k ı yas olduğundan ( İ kinci Anal., 4. 73 a) 
isbatç ı  filmin de daima zaruri neticeleri ihtiva et-
mesi gerekecek ve ancak orta terimin zarurili ğ ine 
dayanacakt ı r. 

Halbuki diyalektik zaruret de formel'dir. 
Başka bir deyimle, k ıyas ın şekline tabidir. Buna kar şı -
lık, isbatç ı  zaruret, materyel'dir, yani, nesne-
lerin t abiat ı 'na bağ lı dır. 

Bu kısa aç ıklama ile Aristo'nun belli ba ş lı  görü ş -
lerinden birini daha tesbit etmi ş  bulunuyoruz. 

Isbatın Prensipleri. 

Aristo, prensip'ten, her cinste, kendilerinin 
varlıkları nın isbatı  imkansız olan hakikatleri kastetti 
tiğ ini ( İ kinci Anal., I. ı o, 76 a), bunlardan da bir 
kısmının her ilimde mü ş terek, bir k ı smını n da her 
bir ilme has olduğunu ve, böylece, iki türlü isbatç ı  
filmin prensipi oldu ğunu belirtmektedir ( İ kinci Anal., 
T. ı o, 76 b). Bu suretle de, bütün bu umumi pren-
siplerin çeli ş iklik prensipine dayand ığı nı  ileri sürmek-
tedir. Prensip (arche) in muhtelif manalar ı  da var-
dır (Metaf., A. I.). Fakat buradaki manas ı  "bir şeyin 
bilgisinin hareket noktas ı " olup öncüller (hypothesis), 
böylece, isbat ın prensiplerini te şkil ederler. Ama 
bunları n müş terek karakteri, varl ı k'ı n var-olu ş  (On& 
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ration)'un, veya bilginin kendisinden ç ıktığı  veya 
kendisine dayand ığı  kaynak olmas ı dır. 

Her ilme has prensipler vard ır. Her ilmin ken-
disine has prensipleri, "o ilmin, mevcudiyetini or-
taya koyduğu özlük yüklemlerini gözönünde tuttu ğu 
süje olup, söz gelimi, umumiyetle çizginin, veya sâ-
dece doğ ru çizginin tarifleri gibi tarifler" bunlar-
dand ı r. 

Her ilimde mü ş terek olan prensipler ise, "e ş it 
ş eylerden e ş it ş eyler ç ıkarı lırsa, kalanlar da aralar ı nda 
e ş ittir" gibi isbat ı n, vası talarıyle zincirlendi ğ i a ks ı -
yom'lard ır (Birinci Anal., ı  o, 76 b). Fakat bun-
ları n tatbik olunmas ı , sözü edilen cinsle s ı nı rlanmış -
t ı r. 

İ sbatın unsurlar ı , isbatı n konusu, isbat olunacak 
hassalardan ve kendisinden hareket olunan pren-
siplerden müte şekkil olmak üzere, üçtür ( İ kinci 
Anal., I. ı  o, 76 b) : Bunlar ı  isbat ın öncüllerinin 
neler olduğunu gördükten sonra ele alaca ğı z. Daha 
önce, isbat prensiplerinin öncül olu ş u üzerinde dura-
l ı m. 

isbat Prensiplerinin 
Öncüllüğü. 

Bir isbat prensipinin v as ı  t as ı z bir önerme ol-
mas ı  ve kendisine takaddüm eden bir ba ş ka önerme-
nin, kendinden daha yal ı n bir önerme olmamas ı  ge-
rektir. Ayr ı ca, bunlar ı n neticeden daha iyi bilinmesi 
de gerekir. Aristo, İkinci Analitikler'inde bu daha önce 
bilinen, daha çok bilinen deyimlerinde israr eder. Fa-
kat ne tabii olarak daha çok bilinen ile bize göre önce olan 
aras ı nda, ne de tabii olarak daha çok bilinen ile bizim 
için daha çok bilinen aras ı nda bir öz d e ş  lik (identit) 
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yoktur (Metaf., II. ı  o ı  8 b) Z. ı  o, ı  o35 b; M. 2, 
ı  077 b ve Fizik, 1, I, 184 a). Bize göre en yak ın, du-
yum'a yak ın nesneleri, mutlak surette daha öncüllü, 
daha çok bilinen diye de duyulardan en uzak olanlar ı  
kasdeder. 

İsbat Olunamayan 
Hakikatler. 

İ sbat, kendinden daha önce gelen, öncül denen 
önermelere dayan ınca, bundan da sonu gelmez bir 
tarzda gerilere gitmek suretiyle devam edip gitmesi, 
birbirini takip etmesi anla şı lmaktad ır.Ba şka bir deyim-
le, Aristo burada, isbat ı n "zaruri öncüllerden itibaren 
teşkil olunan kıyas" olduğunu (Birinci Anal., I, 2, 7 b 
ve İ ikinci Anal., I. 4, 73 a) ; bunun da vas ı tasız (doğ -
rudan doğ ruya) hakikatlere eri ş ip durduğunu ve 
kendilerine var ıp dayand ığı  isbat olunamayan ha-
kikatler olduğunu ; bunlars ız kıyas olsa bile verimli 
olamayacağı nı  ( İ kinci Anal., I, 2., 71 b) ileri sürer. 
Bunların da iki türlü oldu ğunu yukarı da görmü ş tük. 
İ lmin aleti olarak, ORGANON'un gayesi olan isbat ı  
incelemek, tarif etmek, prensiplerini tayin etmek, ve 
bu prensipleri ilme, muhtelif ilimlere tatbik etmek 
olduğunu da bilmekteyiz. İ sbat olunamayn, fakat 
isbatın dayanmak zorunda olduğu öncül ve zaruri 
prensiplerin ne tarzda, nas ı l elde olunduklar ını  bil-
memiz gerekir. Öyleyse bunlar ne suretle elde edilir-
ler? Aks ı yomlar, kendiliklerinden, apaç ık olmak 
zorundadırlar ve binnetice, isbat olunmazlar. Bunlar 
zihne kendilerini olduklar ı  gibi kabul ettiren ve her 
hangi bir şeyin ne olduğunu, o şeyin mahiyetini öğ ren-
mezden önce bilinen, yani bir nevi a priori hakikatler-
dir. Bunlar ayn ı  zamanda varl ı k (existance) ı  ihtiva 
eden önermeler olup öbürleri k ıyas ın vas ı tasız pren- 
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sipi olan tez'ler, yani bir ş eyin manas ını  koyan veya 
nesnenin ne oldu ğunu, mahiyetini ifade eden bir 
Söz olan (Top., I. 5, ı o ı  b) tarifler'dir ki öz'e taal-
luk ederler; ş ayet varl ık' ı  da vaz'ederlerse hipotez 
olurlar ( İ kinci Anal., I. ı  o). Birinciler daha umurni-
dir, bütün ilimleri birbirleriyle i ş tirak haline getirir-
ler. İkinciler ise, her ilme hast ırlar, öbürleriyle or-
tak yönleri yoktur. 

Aristo'nun yaptığı  bu tasnif, isbatç ı  istidlâlin te-
melinde bulunmaktad ı r. Bunun tahliline ve tart ış ma-
sı na giriş meksizin, yaln ız, Aristo anlayışı nda bu isbat 
anlamı nın s ı rf vas ı tal ı  tümdengelimlik (d& 
ductif), yani sillojistik bir mekanizmle s ı nırland ırı -
larak farkland ığı  dü ş üncesine kat ı lmakta olduğumuzu 
belirtmekle yetimseyece ğ iz. Ama, Aristo'da İkin-
ci Analitikler'de ideal ve yetkin ilim örne ğ i ola-
rak, zaman ının en ileri ve hattâ ikmal olunmu ş , 
gayesine ula ş mış  bir ilim gibi görünen matematik'i 
almış  olmakla, ve, her ne kadar ö ğ retim ve ara ş tırma-
larında, daha önce de belirtti ğ imiz gibi, büyük bir 
zevk ve ilgi duymamas ına rağmen, hattâ kendisinden 
önce gelip geçen felsefelerde ulu orta kullan ı lışı na 
karşı  tepkide bulunmaktan geri durmamakla beraber, 
isbat teorisi'nde bu ad ı  geçen ilimden pek çok 
faydaland ığı  muhakkaktı r. Ş unu da kaydedebiliriz ki 
pek muhtemel olarak, filozofumuzun, zaman ının 
ilmini ikmal olunmuş , yetkin bir ilim saymas ı  da 
onu "kendisinden sonraki daha geni ş  dedüktif istid-
lâ1 anlayışı ları na götürmekten alakoymu ş" olduğu 
sanı sı  üzerinde durulma ğa değ er. 

İsbatın Çeş itleri. 

İ sbat, bütüncül veya bölümcül oldu ğu gibi, 
olumlu veya olumsuz da olur. Aristo bunlardan bö- 
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lümcül isbatın, iki delile dayanarak en yetkin ve üstün 
isbat olduğunu tarti ş maktad ır. Bunu ş u ş ekilde hü-
lâsa edebiliriz : 

t) En iyi isbat bize "daha fazla ş ey bildiren" 
isbattır. Bu ise esasen isbat ın karakterlerinden bi-
ridir. Öyleyse, bunu bize sa ğ layan, o ş eyi, ba şkası  
ile değ il, kendisiyle bilmekliğ imizdir. Söz gelimi, 
"Koriskos müzisiyendir" dedi ğ imiz zaman, "insan 
müzisiyendir"den daha iyi biliriz. O halde, bölümcül 
isbatı n üstün olmas ı  gerekmektedir. 

2) Bütüncül (külli-universel) bölümcüllerin d ışı n-
da olmadığı ndan, söz gelimi, üçgen, tek tek al ınan 
üçgenlerin d ışı nda olmadığı ndan, bölümcül isbat ın 
daha yetkin olmas ı  gerekir. 

Halbuki Aristo başka bir pasajda ( İ kinci Anal., 
t. 24, 85, b 3) bütüncül isbat'ın daha üstün olduğunu 
iddia eder. Buna sebep olarak da şunu ileri sürer; 

İ lmin konusu "kata auto" yüklemlerdir. Bir 
yandan, üçgenin iç aç ı larını n toplam ının iki dik 
aç ı  olmas ı  niteliğ i, üçgen cinsinin özlük (essentiel) bir 
niteliğ i olup üçgen nev'inin, yani iki kenar ı  eş it olma 
niteliğ i değ ildir. O halde, bundan ç ı kan netice, ha-
kiki bilginin bütüncül bilgi olmas ı d ı r. Bu demektir ki 
her cinsin bilgisi olup daha bölümcül olan nev'in 
bilgisi değ ildir. Bu da yine, Aristo'nun ilim anlayışı na 
tamamiyle uygundur. 

Bir diğ er yönden de, Aristo : "bir delille isbat ı n 
sebep ve niçinini tasdik eden sebep ve niçini gösteren 
isbat hangisi ise onun üstünlü ğünün gerekti ğ ini" ileri 
sürmektedir. 

2) Aristo bundan başka bütüncül isbat ı n ba-
sit olana ve s ı nırlı  olana uzand ığı nı ; b ü tüncül- 
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1 er'in daha fazla isbata elveri ş li olduklarını  da iddia 
eder. O halde burada da onun ilim ve mant ık an-
layışı nın en mühim noktalar ından birini daha ya-
kalamak mümkün olacaktı r: Bütüncül'e sahip olan, 
ona tasarruf eden bölümcül'ü de bilir. Ama bölüm-
cül'ü bilmiş  olmak, bütüncül'ün bilinmesini, bilgi-
sini gerektirmez. 

İş te bilhassa bu yüzdendir ki bütüncül isb at'ı n 
üstün olmas ı  lâz ı mdır. ( İ kinci Anal., I. 24). 

Bütüncül isbat 
daha yetkindir. 

Bundan ba ş ka, bütüncül, en iyi isbat olunabilendir. 
Buna sebep onun "prensipe daha yak ın bir orta 
terim ile" isbat olunmas ı dır. Bu bak ımdan da pren-
sipe daha yakın ve daha bağ lı  olan isbat ı n daha üs-
tün olmas ı  gerekir. Bu diyalektik deliller yan ı nda, 
Aristo, ana fikir olarak, iki önermeden, önce olan'a 
sahip olduğumuz vakit, belli bir tarzda, daha sonra 
olan'ı  da bildiğ imiz dü ş üncesine de sahiptir. Çünkü 
biz onu güc halinde (en puissance) bilmekteyiz 
( İ kinci Anal., I. 24, 86 a). 

Aristo' nun burada daima vas ı talı  tümdenge-
limlik istidlâl teorisini'in matematik 
ilimlerde dayantı sı nı  bularak, söz gelimi, bir üçgenin 
iç açı ları nın toplam ı nın iki dik aç ı  olduğunu bil-
mekle, bununla bütün üçgenlerin iç aç ı ları nı n, ayrı  
ayrı , toplamını n ne fiil halinde (en acte), ne de güc 
halinde (en puissance) iki dik aç ı  olduğunu, yani 
bütiincür ü bilemeyiz demekle onun hep bütüncülün 
üstünlüğ  ü'nde israr etmekte oldu ğu açıkça görül-
mektedir. 
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Bütüncül İsbat tama-
miyle idrak olunabilir. 

3) Bütüncül isbat ın tamamiyle idraki kabil 
olduğu ortaya konulmak istenmektedir. Yani, Zih-
nin bir sezgisiyle bilindiğ i ileri sürülmektedir. Hal-
buki yukarıda iliş ildiğ i üzere, o, bölümcül olan du-
yum'a dayanır. Dü ş ünülebilir olan dü ş ünülebilen 
ise daima duyulabilen'den üstündür. 

Olumlu Önermenin 
Olumsuza üstünlüğü. 

Olumlu ve olumsuz isbatların mukayesesinde 
( İ kinci Anal., I, 25, 86 a) olumlu isbat ın olumsuzdan 
üstünlüğünü, bir yandan az say ı da ve bütüncül önerme-
lerden hareket etti ğ ini, bir yandan da iki olumsuz 
öncülün netice vermedi ğ inden ve kıyas ın mümkün 
ve hattâ mevcut olmamas ı ndan dolayı , olumlu is-
batın üstünlüğüne daha bir tak ım başka deliller ileri 
sürülmektedir (Birinci Anal., 7.). 

Prensiplerin Say ısı . 

İ sbatın prensiplerinin, sayı ları  çoğ altı lmamak, ve 
her ilimde mü ş terek ve her ilme has olmak üzere hem 
formel, hem de materyel bakımdan bir s ı nıfkamaya 
tabi tutuldu ğunu görmü ş tük ( İ kinci Anal., I. 19, 

b 'o). Bilhassa her ilimde mü ş terek prensiplerin 
aslında çeli ş kilik prensipinin temel te şkil ettiğ ini 
ve esasen bütün Aristo Man t ığı 'na hakim olan 
hüküm ve k ı yas teorilerinin de temelini te şkil 
eden prensipin bu çeli ş iklik prensipi olduğu üze-
rinde israrla durmu ş tuk. Ş imdi de her ilme temel 
,olan bu prensiplerin ne suretle vücut bulduklar ını  
görmemize ihtiyaç vard ı r. 
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Prensiplerin Te ş ekkülü. 

Aristo'nun bunlar ın ke şfini Sokrates'e isnat 
ettiğ ini (Metaf., 4. ı  o78 b 7) bir defa daha görelim: 
Sokrates ahlaki faziletleri bahis konusu eder ve 
yeri geldikçe de onlar ı  bütüncül bir ş ekilde tarife 
çalışı r. Nesnelerin ne oldu ğunu ara ş tırır. Bu onun 
"k ı yaslar vücuda getirmesinden"dir... Sokrates'e 
isnat edilmesi hakl ı  olarak bilinen ş ey, onun filmin 
ba ş langı çından olan tüm  ev a r ı  ml ı  k (istikra i-in-
ductif) istidlal yoluyle kavramlar ı , bütüncül tarifleri 
keş fetmesidir. 

Fakat Sokrates bütüncülleri ve tarifleri ayr ı  
varl ı klar olarak kabul etmez ; bunlar ı  kabul eden-
ler ve ay ı ranlar, bunlara fikir adı nı  verenler Eflatun' 
culard ır, denilmektedir. O halde tarif (la dffinition) 
ve tümevar ı m (istikra-induction) bu prensipleri bil-
menin, yegâne vas ı taları dır. Bunları  tan ıma imkan-
larmı  verirler. 

Yukarıda ilmi kıyas ve isbat ı n, Aristo' ca, 
öncüllerinin tabiati ile ilgili oldu ğuna temas ederek 
"isbatm baz ı  öncüllere ve baz ı  prensiplere dayanaca-
ğı nı  ve bundan itibaren isbat ı n mümkün olaca ğı nı , 
aklın bir yere dayanmas ıyle sonsuza do ğ ru isbat etme 
çabas ı ndan kurtulaca ğı nı  belirtmi ş tik. Sonra da, en 
iyi ve yetkin olarak bilinebilen ş eyin prensipler ve 
sebepler olduğunu, ancak bunlardan itibaren öbür 
ş eylerin bilinebildiğ ini (Metaf. A. 2, 98 a) görmü ş tük. 

O halde sezginin ö ğ retti ğ i ve bildirdiğ i ilk 
şeyler 'in neler oldu ğu sorulacak olursa, buna kate-
goryalar' ın da dahil oldukları  söylenebilir. Ama 
kategoryalar isbatç ı  dü şünce için yeterli de ğ ildir, 
ORGANON'a bu bir nevi' "Ba ş lang ı ç", hattâ metaf- 
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izik ve ontolojik bir Giri ş  teşkil eden kitaplar üzerinde 
biz de fazla duramayaca ğı z. Yaln ız burada bizim için 
gerekli olan ilmin ilk prensiplerinin, yani aksiyom-
ların, tezlerin (tariflerin ve hipotezlerin) incelenmesi-
dir. Ilmi bir isb at bunlara dayanmak zorundad ı r. 
Bunlarda aran ılacak nitelikler de şunlard ır ( İ kincil 
Anal., I 2, 7 i b) : 

ı ) Doğ ru olmak; çünkü alelâde k ı yas'ı nkiler 
yanlış  da olabilirler. 

2) İ lk olmak; yani vas ı tas ız ve isbat ı  kabil ol-
mayan önermelerdir. 

3) Neticeden daha çok kavranabilir, ondan 
öncüllü'dürler. 

4) Neticenin sebebi olma zorundad ırlar. 

O halde bu aks ıyomlarından, bu tez ve hipo-
tezlerden ba ş ka bir ilme öncül olmaya yarayan 
bir önerme tipi olan, ama bütüncül olarak kabul 
edilmese de, öğ renen ya da öğ renci tarafından bi-
linmeyen, bununla beraber kendisine veri (donnes) 
olarak sunulup kendilerine inan ı lmas ı , kendilerince 
kabulu istenilen önermeler olan ( İ kinci Anal., I. 
ı  o, 76 b) konular ının ne şekilde elde olundu ğunu 
görmemiz, bunun için de tü mevar ı m'ı n incelen-
mesine girişmemiz icap etmektedir. 

Yukarıda i ş aret etti ğ imiz gibi, Aristo'nun da 
bizzat ke ş fini S o k r a t e s'e isnat etti ğ i (Metaf., 4, 
o78 b) tümevar ı m (epagoge) ı , ileri sürülen kanaa-

lerin hilâfı na olarak, hiç ihmal etmedi ğ ini göreceğ iz. 
Sokrates için f e r t'ten nevi ve cinslere yükselmeye 
yarayan ve bir umumile ş tirme (tamim-On&alisa-
tion) yöntemi olan; adalet, fazilet, do ğ ruluk güzel-
lik, cesaret, itidâl v.b. kavramlar ın tayin ve tarifinde 
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kullamlan ve umumiyetle kabul olunmu ş  hakikat-
lerden hareket eden (söz gelimi, Sor at e s'in G 1 a u-
c o n'la konu şmas ı) tümevarı mı , elbette Aristo gibi 
bir dü şünürün dikkatini çekmesi kadar tabii bir ş ey 
olamaz. Onun değ erini ve ehemmiyetini eserlerinin 
bir çok yerlerinde, hem diyalektik, hem de as ı l ilim-
ler için kabul etti ğ i tü mev ar ı m'ı , "bir s ınıfin her 
ferdine uygun gelmi ş  kabul olunan ş ey"i, "bütün bir 
sınıf için de tasdik ve hükmetmekten ibaret telakki" 
ettiğ i, hattâ tümevar ı ml ı k k ı yas ı  "istidlâlin u-
mumi ve ba ş langı ç yöntemi" olarak sayd ığı  muhak-
kaktır Birinci Atalitikler (Il. 25, 68 b) de; Her 
kan ı  (conviction) hakikatte k ıyasla kazanı lır ve tüme-
varımdan ç ıkar, demekle hem Diyalektik'in hem de 
Apodiktik'in bir aleti olarak saymakta oldu ğu bütün 
aç ı klığı yle anla şı lmaktadı r. 

İş te Diyalektik'e elveri ş li, ister ilmi i s b at için 
gerekli olarak kabul etti ğ i hareket noktalar ı  olan 
prensiplerin bulunmas ı 'nda ve konulmas ı 'nda 
tümevar ı m'ı n rolü açı kça ileri sürülmü ş  bulunmak-
tad ı r. 

Prensipleri tümevar ım yoluyle bilmekliğ imizin 
zaruri oldu ğu apaç ıkdır ( İ kinci Anal., II. 19, too b). 

Böylelikle, bizce daha kolayca bilinen, daha 
duyulabilir (mahsüs-sensible) hakikatler'den hareket 
etmek suretiyle, isbata lüzümlu prensipleri koymak 
tümevar ı mın iş i olmaktad ır. Ama bu, isb at ol-
mayı p isbat'ın bir an ı  olmakta, isbatın bir an ını  
teşkil etmektedir. 

Hiç ş üphe yok ki Aristo' ca "prensiplerin bil-
gisi, neticenin bilgisine tekaddüm etti ğ inden", iki 
öncül (mukaddem) den zaruri bir netice ç ıkaran 
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tümevarım da tümdengelimlik istidlâl (le raisonne-
ment dMuctif) in bir şeklini te ş kil etmektedir. Her ne-
kadar Aristo ara s ıra tümevar ım ile k ı yas' ı  birbirine 
yaklaş tı rmakta, çok defa ay ırmakta, hattâ birbirinin 
zı ddı  saymakta görünse de, muhakkak olan bir ş ey 
vardır ki o da Aristo için kat'i ve de ğ i ş mez özlerin 
bilgisini elde etmekte tümevar ı mı n yetersiliğ idir. 
Aristo, tümev ar ı  m'ın bu özleri bildiremiyece ğ ini 
her vesile ile belirtir. Onca, tümevar ım bir ş eyin 
ne olduğ unu göstermez ( İ kinci Anal., II. 7, 92 b). 

Bu böyle olmakla beraber, teknik anlamda, 
ilm'e tüm ev ar ı m kavramını  mal etmiş  olan, 
Aristo olmuş tur. Ancak, tümevar ı m anlayışı yle, ilim 
metodolojistlerinin anlay ış larından farkl ı  düş ünmüş  
de olsa, hiç de ğ ilse, ortaya ş öyle bir mesele, bir 
mantık meselesi de atm ış  bulunduğu söz götürmez 
bir gerçektir. Bu mesele ş u ş ekilde formüle edilmek-
tedir : Mü şahede olunan hususi hallerden, bütün 
benzeri hallere de hâkim ve ş amil olan bütüncül 
(l'universel)e nas ı l yükselebiliriz ? K ısacas ı , tümden-
gelime tümevar ım yoluyle nası l gidilebilir? Bu, ayn ı  
zamanda, gidilebilir mi? sorusunu da içine almaktad ı r. 

Görülecektir ki Aristo böylece tümevar ı mın 
kaynagı , mahiyeti, değeri, münasebeti, ve fonksiyonu 
ve faydas ı  gibi muhtelif hususlara da temas etmi ş  
bulunmaktad ır. Her ne kadar i ş aret edece ğ imiz baz ı  
çelişkilere dü ş mekle beraber, O, prensiplerin kav-
ranmasında ve elde olunmas ı nda duyulabilir (le sen-
sible) in mevcudiyetini ve rolünü asla inkâr etmez. 
İş te burada da duyu (hasse-sens) larla mü ş ahede 
olunan, alınan varl ıklar ve nesneler hakk ındaki 
bildiklerimizi nasıl oluyor da, bütün bir cins için 
tasdik edebiliyoruz ? sorusuyle kar şı laşı yoruz. 
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Aristo burada gayet aç ık bir kanaate sahiptir: 
"Bütüncill'il ın bilinmesinin tümevar ımdan ba şka 
bir ş ekilde veya ba şka bir vası ta ile kabil olamayaca-
ğı nı " söylemektedir ( İ kinci Anal., I, 18, 8 ı  a 4o). 
Esasen onun Duyulabilen (mahsüs-le sensible) in 
prensiplerin elde edilmesinde ve kavranmas ındaki 
lüzumu bir çok pasajlarda tekrarlad ığı  bilinmektedir. 

Aristo'nun tümevar ım anlayışı nı  ifade eden 
me ş hur pasaj ı nı  ise buraya almakta fayda vard ı r ( İ lk 
Anal., II. 27, 68 b) :" Tümevar ı m ya da tümevar ı mlık 
kıyas, terimlerden birisi (küçük terim) üzerine da-
yanarak öbür terimin orta terimine yüklenmesini 
istintaç etmekten ibarettir. Söz gelimi, B, A ve G 
aras ı nda orta terim olarak al ı nırsa, G vas ı tasiyle A'n ın 
B'ye ait oldu ğu tasdik olunacakt ır. Biz de böyle 
tümevar ı mlar ı mız ı  vücuda getireceğ iz. Kabul ede-
lim ki A uzun zaman ya şama olgusu, B şafrasız olmakl ık, 
G de uzun zaman ya şayan fertler, söz gelimi, insan, at 
ve katır'ı  ifade etsin. O zaman, A, G'nin bütün kap-
lam ı  içindedir. Zira safras ız olan her hayvan uzun 
zaman ya ş ar. Ama B de bütün G'ye dahildir. E ğ er 
G, B ile aks olunursa ve orta terim de G'den daha 
büyük bir kaplam ı  haiz olmazsa, gerekli olarak A, 
B'ye aittir. Tümevar ı l ık kıyas ş öyle olacakt ır: İnsan 
at ve kat ı r uzun zaman ya şarlar ; safrasız hayvanlar 
insan, at ve katır'dır, öyleyse, safras ız hayvanlar uzun 
Zaman Ya şarlar. 

Bunun neticesi olarak, iki yüklem bir konuya 
ait olursa, ve terimlerden birisi öbürü ile aks olunursa, 
öbür yüklem de, aks olunan yükleme ait olacakt ı r. 
Fakat G nin bütün hüsusi varl ı klardan mürekkep 
olduğunu kabul etmek gerekir. Zira tümevar ı m, var 
olanların hepsinin say ı mı  (tadad ı) ile başlar. bu nevi 

136 



k ı yas, ilk ve vas ı tasız öncülleri sağ lamaya yarar. 
Bunun nedeni ise, orta terimin mevcut bulundu ğu 
hallerde, k ı yas' ın orta terimle; mevcut bulun-
madığı  hallerde de t ümev ar ı m ile baş lamas ı dı r. 
Ve her hangi bir tarzda, tümevar ı m, tümdengelimlik 
istidlal olarak anla şı lan k ıyas'ı n z ıdd ıdır. K ı yas orta 
terimle büyük terimin üçüncü (küçük) terime ait 
olduğunu tasdik eder. Tümevar ım ise üçüncü (kü-
çük) terimle büyük terimin orta terime ait oldu ğunu 
tasdik eder. Tabii düzende, orta terimle i ş e giriş en 
kıyas daha önce (mukaddem) olan ve daha çok bi-
linen'dir. Halbuki bizim için tümevar ıml ık k ıyas daha 
aç ı k 'dır". Ş urac ıkta tabii düzene göre s ırf kıyası  
belirtelim: 

Bütün safras ız hayvanlar uzun zaman ya ş arlar. 

İ nsan, at ve kat ı r safras ızd ır, 

Öyleyse insan, at ve kat ı r uzun zaman ya-
ş arlar. 

Gerçekte, burada mühim ve bir çok tart ış ma-
lara yol açan bir mesele kar şı sı nda bulunduğumuz 
muhakkakt ı r. Hamelin gibi baz ı  mant ı kç ı lar ş öyle 
bir iddia da bulunmaktad ırlar. Bu iddiaya göre, 
Aristo'nun tümevarı mı , yukarda belirtti ğ imiz gibi, 
bir say ı m üzerine kurulmu ş  bulunmamaktad ı r. 
Onlara göre, tümevar ım, duyum'da bütüncül'ü 
kavrayan, yakalayan bir sezgi olmaktad ır. 

Muhakkak olarak denebilir ki for mel olarak 
bilgimizin ç ıkarı ldığı , kendi kendine apaç ık olan 
ilk prensiplerden K ıyas' ı  ve İ sbatçı  İ lm'i elde edi-
yorsak, bunların ilk prensiplerinin elde edilmesi 
için de duyu'larla al ı nmış  tek ve somut (münferit ve 
müş ahhas) realitelçrin, fe r t'lerin kayna ğı na, aslına 

137 



çıkmak gerekmektedir. İş te tüme var ı m bize bunu 
sağ lamaktad ı r. Aristo "tümevar ı m, tümdengelime 
k ı yas'ı n büyük öncüllerini te şkil eden prensipleri" 
sağ lar: ta ki bu öncüller daha önceki isbatlardan is-
tintaç olunmu ş  bulunmas ın" dernekle bu husustaki 
fikrini aç ıklar. Fakat Aristo'nun bununla hiç bir 
zaman doğu ş tan prensiplerin varl ığı nı  kabul ve id-
dia ettiğ i sanı lmarnalid ır (Metaf. A. 9. 993 a). 

Ş imdi de, tümevarı mı  nitelendiren ş eyi anlamak 
için Aristo'nun bizzat verdi ğ i misali alal ım: 

İ nsan, at ve kat ı r uzun zaman ya ş arlar. 

İ nsan, at ve kat ı r safras ız hayvanlard ır, 

O halde, safras ız hayvanlar uzun zaman ya ş arlar. 

Bu türnevanmda, netice içinde dahil bulunan 
hallerin tam bir say ı mını n gerekip gerekmiyece ğ i 
meselesinin mevcutiyeti aç ı kça görülmektedir. Bura-
da bu konu üzerinde denebilir ki "bir s ınıfa uygun 
olan, o s ı nıftaki belli sayı daki bütün fertlere de uy-
gun olur." Bu, daha ziyade onun ilimler mant ığı 'nda, 
Bacon'la baş layan tümevar ı m'dan, (bir nedenlik 
(causalite) münasebetini tahmin eden eksik tüme-
var ı m'ından ayrı  bir istidlâl oldu ğunu anlatmak-
tad ır. Bir tak ı m mantıkglann formel diye vas ı f-
landırdıkları , Aristo'nun tümevar ı mı ; yine bir k ı -
sım mantıkçılann ileri sürdüklerine göre, birinci 
ş ekil kıyasa irem mümkün olan bir istidlâlden ba şka 
bir ş ey değ ildir. Zamanı mız ın en güvenilir Aristo 

ş arih ve mütercimlernden olan Tricot, Aristo'nun, 
tümevar ı mım ası l bir kıyas olarak almad ığı nı  (Birinci 
Anal., S, 312) ve tümevar ı mı n ve tümdengelimin bir 
cinsten olmad ığı nı  iddia ederse de, yukar ı da gö-
rülen metinde de tümevar ımın kıyas ı n z ı ddı  olduğ u 
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söylendiğ inden bu iddias ında hakl ı  gibi görünüyorsa 
da, bu hususta bir hükme varmak için ş u ifadeden 
yararlanmak yerinde olacakt ır: Tümevar ım "bir 
formel istidlâldir ki her bir k ı smı  hakkında sarih 
olarak tasdik etti ğ i şeyi, bir mantı k! bütün ve bir 
sını f hakkı nda da tasdik etmekle iktifa etti ğ i" dü-
ş üncesi üzerinde durulabilir. 

O halde, kıyas ş ekli alt ında görülen bu tüme-
varı m büyük terimi küçük terim ile neticenin rr u-
kayesesinden ç ıkartmaktan ibaret olacakt ır. Byük 
ve orta terimin, küçük terimin içleminde dahil bu-
lunmasından büyük terimin de orta terime dahil 
olduğunu istidlâl etmek kabil olaca ğ nını  anlamak-
tayız. Bu netice ise, küçük terimin orta terimle e ş -
değerde ve onunla kar şı lanabilir (rciprocable) 
olması  ş artıyle hem kabule ş ayan, hem de muteber 
ve me ş rudur. Bunu ba şka ş ekilde ifade edecek olur-
sak, diyebiliriz ki say ı m'ı n tamam olmas ı , kıyas'ı n 
mümkün ve kat'i olabilmesi bak ı mı ndan, ş artt ı r. 

Yukarıya çıkardığı mız metinden de görülece ğ i 
üzere, tümevar ımlik kıyas, tümdengelimlik k ıyasın 
yolunu takip eden tabiat düzeninin aksine yap ı lmış  
bir kıyas mahiyetini arz etmektedir. Burada büyük 
terim, netice; küçük terim, orta; orta terim de küçük 
terim olmaktad ır. Buradan da orta terimin küçük 
terimle kar şı lanabilir (r&iprocable) olmalar ı -
nın gerekliliğ i anlaşı lmaktad ır. Bundan kaplam-
ları n aynı  olması nı , say ı m'ı n tam olmas ın ı  anlamak 
gerekir. Ö yle y s e, ş imdi tümevar ı mlık kıyas ı , Aris-
to'nun örneğ iyle, ifade edelim: 

Bütün safrasız hayvanlar uzun zaman ya şarlar, 
İnsan, at, katır safrasız hayvanlardır. 
0 halde, insan, at ve katır uzun zaman yaşarlar. 
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Bu konuda mant ı kç ı lar aras ında uzun uzad ıya 
bir tak ım tart ış malar olmu ş tur. Fakat önce bilmek 
gerekiyor ki Aristo'ya göre de bu k ıyasın büyük 
öncülünü te şkil eden önerme, safras ız hayvanlar ın 
uzun zaman ya ş adıklar ı  bir kanundur (Hayvanlar ın 
böl. hakkında, IV. 2o77 a). Burada say ı lan hayvan-
lar da yegane safras ı z hayvanlardan ibaret de ğ il-
dir (Hayv. Tarihi, II. 15, 506 a). Buna ra ğmen yine 
Hamelin'e bu bak ı mdan hak vermek gerekecek gi-
bidir: Aristo'nun tümevar ı mında say ı m'ın tam 
olmas ı  bahis konusu olmayabilir. Yukardaki tüme-
varı mlı k kıyas örneginde, bu kanunun do ğ ruluğun-
dan, bu say ı m'ın tamlığı ndan ziyade, hipotez ve 
isbat ihtiyac ıyle, şekil bak ı m ından tümevarı mlık is-
tidlâlin gösterilmi ş  bulunduğu aç ıktı r. Bu hayvan-
ların safral ı  olup olmad ı kları  prensipinin, bunun 
bugünün ilmine, ilmi verilerine uyup uymamas ı  
temamiyle ayr ı  bir meseledir. Hattâ burada ş ekl'e 
pek de müessir görünmedi ğ i de ileri sürülmektedir. 
Onu kaplam bak ı mı ndan gözönünde tutmak, muhak-
kak surette, hiç bir ş eyi hal etmi ş  göstermiyor. 

Tam bir say ı m hiç bir zaman basit bir t au to-
logi e'den ba şka bir ş ey olmamaktad ır. Ama, iç-
lem bakı mı ndan incelendi ğ i takdirde, tümevar ı m 
meselesi yine mesele olarak kalmakla beraber çö-
zülmü ş  gibi sayı lmaktad ır. Bunun sebebi, Aristo 
için bütüncül, ayn ı  zamanda zarurî demek ol-
duğundan tümevarmak (istikra yapmak) bir nevi 
zihni sezgi ile öz'ü, zarur i'yi, netice olarak da 
b ü tün c ül'ü husus! tasavvurlar aras ından, bu ta-
savvurlar içinden s ıyı rıp çı karmak, yakalamak, kav-
ramak demek oluyor. Esasen bu da, Aristo'nun dokt-
rininin yap ı sıyle, onun öbür bölüm ve unsurlariyle 
uygunluk ve tutarl ılık halinde görünmektedir. 
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İkinci Analitikler'in sonlarına doğ ru, Aristo'nun 
"ferdi varl ı kları  idrak ediyoruz. Ama ilmin öz ko-
nusu, bütüncülün idraki'dir; umumiyetle insan' ı  idrak 
olup bir fert, belli bir fert olan Galli a s denen ada-
mı  değ il" dediğ ine i ş aret edelim. Öyleyse ilim, tam 
bir sayı m içinde değ il, öz'ün her bir fertte olmas ı nda. 
E. Boutroux'nun dedi ğ i gibi, hayvan öz'ü tamamiyle 
safras ız her bir hayvanda'd ır. Fakat ORGANON'un 
bir pasaj ında ( İ kinci Anal., II. 7, 92 b) görüldüğ ü 
gibi, "tümevar ım bize o ş eyin ne oldu ğunu gös-
termez, ama onun baz ı  yüklemleri olup olmadığı nı  
tasdik eder" demektedir. 

Aristo'nun tümevar ı m teorisinin bugünkü an-
laşı lışı ndan ba şka türlü anla şı ldığı  aç ık açık görül-
mektedir. Aristo'nun ideali, E. Meyerson'un da gös-
terdiğ i gibi, her ilmin ideali olup o da her ş eyi 
bir isbata irca etmekten ve zarurinin k ıyası nı  kur-
maktan ibarettir. Onca, tümevar ım, mutlak bir 
değ eri haiz de ğ ildir, muvakkattir. K ıyas her zaman ve 
her vesile ile, bu muvakkat istidlâlin yerine kaim 
olacakt ır. Hiç ş üphe yok ki Aristo'nun görü ş ü bu 
konuda bütün güçlükleri gidermi ş , meseleleri çözmü ş  
olmadığı  gibi, daha sonra bir tak ı m mantı kçı lar da 
bu konuda bir tak ı m çözüm tarzlar ı  getirecek, bun-
larla da yeni meseleler ortaya atacakd ır. 

Tümevarım, Diyalektik 
Ve rhetorik. 

Aristo'nun tümevar ı mı  ilmi isbat için gerekli 
prensiplerin elde edilmesinden ziyade, Diyalektik'in, 
Rhetorik'in bir âleti olarak görmesi de tümevar ı mla 
bunlar aras ı nda bir münasebetin varl ığı  kadar tüme-
var ı mı n muvakkat sayı lmas ı nı n nedenini bir az daha 
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ayd ı nlatmaya yarayacakt ı r. Aristo'ya göre, tümevar ı-
mı n bir nevi i k n a'tarz ı , kand ırma yolu olduğunu; yı -
ğı na ve halka hitap etti ğ ini görmekteyiz (Top., I, 
12 ve Top., VIII. 2, 157 a). Hem de tümevar ı mı n 
duyu'ya daha yak ı n olduğ unu ( İ kinci Anal., I. 13, 
78 a), hattâ tümevar ı mın duyum olmadan imkans ız 
olduğ unu ( İ kinci Anal., I. 18, 8 ı  b 5) da bilmekte-
yiz. Ama Aristo'nun dü ş tüğü çeliş melerden birisiyle 
daha karşı laş tığı mız ı  kayda mecburuz. 

Aristo bir yandan duyulabilen idrâkin bize bilgi 
sağ lamaktan uzak, âciz oldu ğunu, çünkü duyum'un 
b ü tünc ül'e taalluk etmedi ğ ini ( İ kinci Anal I. 31, 
82 b 28), konusunun da fer d î , fertlerin mikdar ı -
nı n ise say ı s ı z, bunun neticesi olarak da, nevilere 
taalluk etmedi ğ i takkdirde, hepsinin say ı lmak sure-
tiyle, birer birer al ınarak gözden geçirilmesinin 
mümkün bulunmadığı nı  ( İ kinci Anal., I. 24, 8o a 
5) ileri sürmektedir. Bir yandan da, böylece, filmin 
aleti olmak şöyle dursun, baz ı larına göre, filmin 
imkans ızlığı nı  bile ortaya koyan bir görü ş ü de ifade 
etmekten çekinmemektedir. 

O halde, duyuya dayanan bir tü mev ar ı  m, 
onun daima tekrarlad ığı  gibi, zarur'enin ilmi olan 
Ap o dik tik'in aleti de olamaz. Her bilginin dayan-
ması  gereken ilk ve v asit as ı  z prensiplerini de sa ğ -
layamaz. Her ne kadar tümevar ı m "isbat ı n kendisi 
olmayıp onun bir 'an ı nı  te şkil etmiş" olsa da, Aristo'ya 
göre, "zaruri neticeleri elde edebilmek için zaruri 
prensiplere ç ıkmak, bunlar üzerine dayanmak ge-
rekeceğ inden, prensiplerin bilgisinin neticelerin bilgisin-
den daha önce olmasından, ilk ve vas ı tas ı z prensip-
lerin bulunup konulmas ından, kendisine Aristo'nun 
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büyük bir ehemmiyet ve köklü bir rol yükledi ğ i 
t ümevar ı  m'ın gücsüzlüğü yine kendi anlayışı  
içinde aç ık aç ık belirmekte oldu ğu ileri sürül-
mektedir. Böylece İ sbatın, öncülleri değ iş tireme-
diğ i gibi, neticelerin do ğ rulu ğunu da, öncül-
lerin doğ ruluğunu a ş amaması  bakı mından ken-
disine bu prensipleri elde etmek, sa ğ lamak ve 
koymak vazifesi verilen böyle bir tümevavar ım'- 
ın ehemmiyeti ve rolü çok azalm ış  olmaktadı r. 
Ama tümevar ı mı, daha çok, bir diyalektik aleti 
olarak mutalaa etmek daha do ğ ru olacakt ır. Diya-
lektik'de, o çe ş it bilgi tarz ı na, hem maddesi hem de 
hareket noktas ı  bakı mından daha elveri ş li olduğ u 
aç ı kça anla şı lmaktad ır. Çünkü, yukar ı da da aç ıkla-
dığı = gibi, tümevar ı m bir ş eyin sebebini ve ne 
olduğunu (mahiyetini) gösteremeyip ancak, o ş eyin 
bir yüklemi olup olmad ığı nı  gösterebilir. Çünkü bir 
ş eyin özü, duyumla veya parmakla gösterilerek tas-
dik olunamaz (Ikinci Anal., II. 7, 97 b). 

Bununla beraber, Analitikler'de üç ayrı  pa-
saj vard ır ki bunlarda Aristo prensiplerin bilinmesinde 
tümevar ı mın faydası nda israr eder. Bu pasaj ın bi-
risi, daha önce gördü ğümüz gibi, ilmi, duyuma ba ğ -
layan münasebetlere dair; öbürüsü, çeli ş ik olan ve 
vuzuhtan yoksun metinleriyle tabiat düzenini takip 
eden kıyas ş eklindeki tümevar ı mın rolünü belirtti ğ i 
pasajlard ır. Sonuncu ise prensiplerin bilgisinin za-
ruri olarak tümevar ım tarafindan vücuda getirildi-
ğ inin apaç ı k olu şunu beyan eder ( İ kinci Anal., II. 
19, roo b). Bütün bu dü ş üncelerde israr etmesini 
tümevarı ma verdiğ i ehemmiyetin delilleri olarak ka-
bul etmek mümkündür. Bununla, Aristo'nun bir karar-
sızlık içinde bulunduğunu da pek Ma hissediyoruz. 
Bu sonuncu pasajdan bir az yukarda, duyular vas ı - 
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tas ıyle aldığı mız, idrak etti ğ imiz ş eylerde daha vaz ıh 
olamadığı m itiraf eder: "Ruh'ta nevi olarak husus! ve 
farkla ş mamış  şeylerden birisi tevakkuf ederse bir 
ilk bütüncül kavram (bilgi) kar şı sında kalı ndığı nı , 
çünkü idrâk (alg ı-perception) fiilinin konusunu 
fert te şkil etse de, duyumun yine o kadar bütün c ü l'e 
taalluk etti ğ ini ve uyduğunu" ifade eder* ve 
böylece, bütüncül kavram (notion) lardan daha 
bütüncül ve bölünmez kavramlara geçilmek 
suretiyle en yüksek bir kavram  (notion) da durul-
duğ unu söyler ve tümevar ı mı n, nas ı l prensiplerin bil-
gisinin âleti olabilece ğ ini aç ı klamaya çalışı r. Bu suretle, 
bütüncüllerin her hangi belli bir tarzda, duyumlar-
dan itibaren meydana geldiklerini ( İ kinci Anal., II. 
2, go a 28), ş ayet bir duyum yoksa, buna kar şı lık 
olan ilmin de, zaruri olarak yok olaca ğı nı  ( İ kinci 
Analitikler, I, 18, 8 ı  a 38) aç ıkça beyan etti ğ ini 
görüyoruz. 

Bütün bunlara ra ğmen, çeli ş iklik ortadan kalk-
mış , giderilmi ş  olmuyor. Aristo'ya has olan bu türlü 
amprizim onun psikolojizminin hususiyetlerini il-
gilendirdiğ inden bu konu üzerindeki tart ış maları  
daha fazla uzatmaks ı zın, mütaek ı p incelemelerde 
ele alınması  yerinde olacakt ır, dü ş üncesindeyiz. 

Tümevarım ve Analoji. 

Aristo, tümevar ı mı , bugün de ifade olundu ğu 
gibi, husus i'den u mum i'ye geçi ş  (Niko.'a. Ah-
lâk, VI. 3, ı  139 b 26) ve (Top. I, 12, 105 a); bö-
lümcül'den bütüncül'e veya bilinen'den bilinme'- 
yen'e 'geçi ş  (Top., VIII. I. 156 a) olarak tarif eder 
ve onu çok defa an aloj i'ye yakla ş tı rdığı  görülür. 
Hattâ burada bir çeli ş meye daha dü ş müş  gibidir. 
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Burada da, onun tümevar ımı  analojiden uzakla ş -
tırdığı nı  anlatan pasajlar olsa da, bu yakla ş tırma 
ve uzakla ş tırma konusunda da onun karars ızlığı  ve 
açıklıktan uzaklığı  üzerinde durulabilir. Aristo, 
Topikler (I. 18, io8 b II) de "eğer analoji noktalar ını  
bilmiyorsak, tümevarım yapmak kolay de ğ ildir." 
demek suretiyle tümevar ımda analojinin yerine ve 
rolüne işaret etmektedir. Halbuki analoji "ferdi 
olan'dan ferdi olan' ı , hususi'den hususryi istidlâl 
olduğuna" göre, tümevar ımda analojinin oldu ğu 
kolayca kabul olunabilece ğe benziyor. Fakat bir-
birinin asla ayn ı  değ ildir. Aristo'nun bunları  ayırt 
ettiğ i de muhakkakt ı r. 

Bütüncül, hususi'den gidilerek elde olundu ğu 
halde, bu bütüncül analoji yoluyle yap ılan istid-
Mide elde edilen bütüncül de ğ ildir. Burada da Aris-
to'nun gerek tümevar ı m, gerek analoji ile elde olun-
duğunu ileri sürmek suretiyle (Top., VIII. 8, 16 a) 
bir çeli ş kiden çok, bir vzuhsuzluğa dü ş müş  olduğu 
ş öyle nebilir. Aslı nda, benzerlik yolu ile istidlâllerde 
bir halden benzeri veya yak ın bir ba ş ka hale geçil-
mektedir. Ama hiç bir zaman hallerin b üt ün ü'ne 
geçilemez. Bu nitelik, analojinin tümevar ımdan daha 
gücsüz olduğunu gösteren bir delil olarak belirtile-
bilir. 

Misal yoluyle İ stidlâl. 

Aristo'da bir nevi tümevar ım daha vard ır ki o 
da misal (temsil) yoluyle istidlâldir ( İ kinci Anal., I. I, 
71 a) ve (Rhet., I. e, 135 b 3). Misal öyle bir istidlâl-
dir ki büyük terimin, orta terim oldu ğunu ve onu 
küçük terime benzer (küçük terim de ğ il) dördüncü 
bir terim'le tasdik etmektedir (paradeigma). Bu, ne 
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bölümcül'den bütüncüle, ne hususi'den umu-
m Vye, ne de umumi'den husus i'ye giden bir 
k ı yas'd ır. Sadece, iki hususi, ayn ı  bir cinste mün-
demiç bulunduklar ı  takdirde, hususi den hususi'ye 
giden bir k ıyastı r (Rhet., I, 2, 1357 b 27) ki analoji 
yolu ile istidlâle benzemektedir. Tümevar ı mdan 
fark ı , tümevar ım bütün fertlerden hareket ede-
rek büyük terimin orta terim oldu ğunu isbat eder, 
k ı yas' ı  da küçük terime tatbik etmedi ğ i halde bunu 
misal'e tatbik eder. O, bütün fertlerden hareket ederek 
isbat etmiş  olmaz. Hülasa edecek olursak, tümeva-
r ı m, bütüncülü bölümcüllerden ç ı kar ır; isbat ın 
dayanaklar ı  olan ilk ve vas ı tas ı z prensipleri bu-
lur, sağ lar. Asl ında, tek olan' ı n, fe r d Vnin ilmi yok-
tur. Fakat ruh, bir ilk idrak i ş iyle, bir zihni sezgi 
iş iyle tek ve ferdi olan'dan bütüncül'e, ilk bütüncül 
kavram ı  elde ede ede hakiki bütüncül'e yükselir. O 
halde tümevar ım, bir daha belirtmek gerekir ki, 
duyumdan ba ş lamaktad ır, konusu da reel var-
l ı k'tır, yani fert'tir. Bu suretle, duyum da bü tün-
cül mündemiç bulundu ğundan, tümevar ım, ilmi 
isbatta öncülleri sa ğ lamas ı  bakı mından ilmin verimli 
kaynaklar ından biri, onun ba ş lıca aleti olmaktad ı r. 
Hattâ bir duyunun ve bir duyumun yoklu ğunun, 
onlara kar şı lık olan tümevarı mların ve bir ilmin 
de yokluğunu gerektirece ğ inden ( İkinci Anal., I. 
18, 8 i a), Aristo'ya göre, tümevar ı m isbatı n son kay-
nağı nı  te şkil etmektedir, denebilir ( İ kinci Anal., I. 
18, 8 i b) ve (Birinci Anal., II. 23, 68 b). 

Netice olarak, Tricot ile birlikte diyebiliriz ki 
Aristo'nun tümevar ı mı  "zihnin bölümcül ve çokluk 
halindeki verilerden umumi, birlik ve birle ş miş  ne-
ticeler te şkil eden kavram (notion) lar ve hükümler 
çıkardığı  ameliyelerin bütünüdür". 
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Tecrübe ve Mü şahede. 

İ lmi açıklamayı  isbat'ta arayan Aristo'nun, 
ilmin mutlak surette ve tabi I olarak bilinebilen 
veya en çok kavramlabilen ş eye yükselmek, yüksele-
bilmek için sezgilik (intuitif) bir bilgiden hareket 
etmek gereğ ini kabul ettiğ ini, bütün çeli ş melere ve 
karars ızlıklara ra ğmen, görmü ş  bulunuyoruz, Böy-
lece, isbat'tan isbat'a, sonu gelmeyen bir süreklilik 
içinde, geçilip durulamayaca ğı  da ortaya ç ıkmış  
bulunmaktad ır. Bunun sebebinin de, isbat ın, ilmin 
imkanı nın, hiç ş üphesiz, ilk ve v as ı  t as ı z bir pren-
sipte durmas ında, zihin için hiç bir arac ıya ihtiyaç 
olmaksı z ın varıp dayanmas ı nda bulundu ğunu gör-
müş  oluyoruz. 

11min prensiplerinin ve hareket noktalar ı 'n ı n 
iş te bu ilk ve vas ı tas ı z önermeler oldu ğu Aristo'- 
ca da kabul edilmektedir ( İ kinci Anal., II. 19, ı oo 
a i 7) ve (Fizik, VI II. 5, 256 a 29) ve (Niko.'a Ahlak, 
6. 12, ı  143 b 4). Fakat yukar ıda da iş aret ettiğ imiz 
gibi, bir yandan, bir duyumun yoklu ğundan bir ilmin 
yokluğunun gerekeceğ ini; bir yandan da, ilk ve vas ı -
tas ız prensiplere dayan ı lmas ı  gerektiğ ini, bunları n 
elde edilmesinde en elveri ş li ve hattâ yegane aletin 
tümevar ım olduğunu, bunun da duyulabilir (sensible) 
ş ekil ve mahiyette alg ı lanmadan, duyulabilir alg ı  
olmadan yap ı lamayaca ğı nı ; her ne kadar duyula-
labilir idrakin, hattâ duyulabilir mükerrer idrâkin 
bize bilgi sağ lamaktan âciz bulundu ğunu ( İ kinci 
Anal., I. 31, 87 b 28) ileri sürerse de, duyum'un 
bütüncül'ün elde edilmesine do ğru ilk ad ı m 
olacağı nı  kabul etmekle de kendisinde bir amprist 
temayü/ tesbit etmek de pek zor olmayacakt ır. Zâten 
Aristo'nun kendisi de bu temayülünü aç ıkça ifade 
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etmektedir (Birinci Anal., I. 18). Onca, do ğ u ş tan 
prensipler yoktur. O halde, isbat' ın aleti olan 
k ı ya s'ın dayand ığı  ilk bilgilerin ve bütüncül'ün 
de sonradan elde edilmiş  oldukları , yani duyula bi-
linen'in idrâkinden sonra vücut bulmas ı  mese-
lesi ortaya ç ıkmaktad ır. 

"Duyum'a sahip olmayan için, tümevarmak, 
tümevarım yapmak mümkün değildir. Çünkü, 
duyum ferdi olan'a, ferdi hallere taalluk eder. Çün-
kü ilmi, ne tümevar ımsız bütüncüllerden ç ıkarabi-

liriz, ne de duyumsuz tümevar ı m'la elde ede-
biliz, ( İ kinci Anal., I. ı  8) hükmünün aç ıklığı  kar şı sı n-
da Aristo'nun amprist ve ba şka bir deyimle, poziti-
vist durumu kendiliğ inden belirmektedir. Hattâ bu 
konuda yukar ıya al ı nan beyanlar ından, onun am-
prizmi inkâr götürmez bir aç ıklık kazanmaktad ı r. 

Bu, onun ilk eserlerinde ve varl ı k olarak 
varl ı k anlayışı nda, ontolojisinde bahis konusu 
olmasa da, hattâ "s ırf duyular ı n verilerine dayanan 
düş ünürlerle alay edecek kadar ileri gitmesine ra ğ -
men, ilmi çalış malarını  yaparken, daha sonraki ilmi 
eserlerini haz ı rlar ve vücuda getirirken mü ş ahede 
ve tecrüb e'ye ba ş ta ve çok mühim bir tyer verdi ğ i, 
duyuların verilerine ve ş ehadetlerine dayand ığı , 
sade bir teorisiyen olarak de ğ il, aynı  zamanda bir 
ilim pratisiyeni olarak da ilmi ara ş tırmalar ı nda 
bunları  geniş  ölçüde tatbik etti ğ i de muhakkak 
sayı lmaktad ı r. Onun yolunu takip edenler (Theoph-
rastos ve Straton) de daha sonra vücuda getirdik-
leri eserlerde, Aristo'nun mü ş ahede ve tecrübeye 
verdiğ i değeri ve yaptığı  tatbikat ı  örnek almış lar ve 
birer Aristo'cu olarak, bilhassa bu yönünü benimse- 
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miş lerdir (G. Senn, Die Entw. der biolog. Forsc-
hungsmethode- ı  933) 

Muhakkak olan hususlardan birisi de şudur: 
Aristo duyuların verileri ve duyulabilenler kar şı -
sında, hocası  Eflatun'dan büsbütün ayr ı  bir tavır 
tak ı nmaktad ır. Onun ilk sebeplerin ara ş tırı lmasına 
büyük bir ehemmiyet vermesine ve asl ında bütün 
çabas ı nı  sebepleriyle bilmek'te göstermesine 
rağmen, yukar ıda s ık sı k i ş aret ettiğ imiz gibi, Aristo'-
nun bütün ilmi eserlerinde oldu ğu üzere, mü ş ahede 
ve tecrübeyi asla suçlamam ış , suçladığı  görülmemi ş tir. 
Bu amprizm temayülünün kuvvetlendi ğ i ve hele 
"duyular ı n verilerine de ğ er verdiğ i devrenin, jeoloji 
ve biyoloji alan ındaki titiz mü ş ahede ve inceleme-
leriyle olgular ın tahliline kendisi kaptı rığı " dev-
reden itibaren ba ş ladığı  açı kça görülen bir gerçektir. 

Bu bak ımdan, ilmi durum ve tutumunun, bu 
arada ilmi metodunun tayininde eserlerinin krono-
lojisini; hekim olan babas ının meslek geleneklerin-
den ve al ış kanlıklarından pek çok kazançlar ı  olan 
Aristo'nun ilmi faaliyetlerini hiç de gözden uzak 
tutmamak gerekir. Hattâ, G. Senn'in ifadesine göre, 
bir eserinde ili n t i (symbebekos) yerine symbai-
non veya symbainonta deyimlerini kullan ıyor ki bu 
deyimler "incelenen olgu ile müterafik haller ve hadi-
seler" demek oluyor. Bunlar ise ancak duyularla 
yakalanabilir, ve ilmi bilginin temelindedir, Aristo, 
böylece, bir filozof veya metafizikçi olarak, mant ık 
ve ilim anlayışı  bakı mı ndan dayand ığı  Apodiktik'- 
inde, ilk sebeplerin ara ş tırı lmas ı ndan hiç vaz geçmek-
sizin, bir âlim ve ara ş tırı cı  olarak da duyular ın veri-
lerine ilk ve esas yerini ve rolünü vermesiyle, onu 
sisteminin içinde yerle ş tirmesiyle, tutarl ı  görün- 
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mese bile, meselenin ortaya konmas ı  ve bir çözüm 
yolu aramas ı  ve denemesi ile ilim ve metodoloji 
tarihindeki yerinden hiç bir ş ey kaybetmemektedir. 

Ayrı  bir incelemenin konusu olmas ı  gerektiğ ine 
işaret ettiğ imiz duyumun psikolojisine girmeden, 
kısaca denilebilir ki duyum, ruhta ferdi nesne-
lerin meydana getirdi ğ i, nesnelerin ilk bütüncül 
bir kavram ı  (notion) olup bütün hayvanlarda vard ı r. 
Fakat her üst hayvanda da bulunmas ına rağ men, 
duyumun ancak duyulabilen nesne ile kaim oldu ğu 
alt veya aşağı  hayvanlarda "ne bir bütüncül bilgi 
konusu,ne de böyle bir bilginin 'aleti" olamaz. Ust 
veya yüksek hayvanlarda "duymdan hat ı ra, hat ıra'- 
dan da tecrübe" gelir. Tecrübe, "hat ıraların sayı ca 
çoklu ğunun te şkil ettiğ i ş ey"dir. Tecrübeden de, yani 
"ruh'daki sükünet halindeki bütüncül sanat (teckne) 
in ve ilmin prensipi "gelmektedir (Metaf., A. I). Öy-
leyse, Tricot ile birlikte diyebiliriz ki, duyumun 
ilim olarak geli ş mesinde üç merhale vard ır; bunlar ı  
iş aret edelim: 

I) Duyumun devam etmesi ve kalmas ı  olan 
hafıza; 2) Bütüncül terimin hareket noktas ını  te şkil 
eden tecrübe; 3) Bir prodüksiyon ve aksiyon bahis 
konusu olursa, sana t' ı n prensipi; realitenin bilgisi 
bahis konusu olursa, ilim'in prensipi olan k a vr a m 
(notion). 

Esasen, Aristo'nun kavram ı  tamamiyle zihni 
bir sezgi  sayd ığı na yukar ı da temas etmi ş tik. Burada 
vası talı  düş ünme, (discursion) yoktur. Kavramla bu 
türlü dü ş ünme aras ı nda, diskürsif ameliye aras ı nda 
derece de ğ il tabiat, mahiyet fark ı  vard ır (Ikinci 
Anal., I. 31). Ama bu fark onlar ı n ayrı lı kları nı  ifade 
etmez, s ezgi'den bu türlü dü şünceye, diskürsiyona 
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geçmek de mümkün bulunmaktad ır. Bunları  böylece 
tekrarlad ıktan sonra denilebilir ki Aristo'nun tecrübe 
ve müş ahedeye, tabii olgular ı n müş ahedesiyle, bu yol-
la konulmu ş  prensiplerin yard ı mıyle meydana gelen 
ilim'de, layık olduklar ı  yeri vermekten kaç ı nmamış  
olduğu görülmektedir. Asl ında, onca da, tam ilmi 
bir sistem ancak bu suretle imkân kazanabilir. 

Ilmi eserlerinde tesbit edilebilece ğ i üzere, ilim 
iş i yaparken de Aristo'nun sâde duyular ın verilerine 
değ er vermekle kalmay ıp mü ş ahede ve tecrübeyi 
kullanmas ı  bakı mından, bunlara gereken yeri ve 
değeri verdiğ i münaka ş a götürmez bir gerçektir. 
Kendi öğ rensisi olan Büyük İskender'in, impara-
tor olduğu zaman, bütün adamlar ı na nerede her ne 
görür, bulur ve ele geçirirlerse, bilhassa canl ı  olarak, 
Aristo'ya göndermelerini emretmi ş  olması  da gösterir 
ki o, geliş i gözel söylentilere de ğ il, görerek, deneyerek 
tasvir ve aç ı klamalar ı nı  yapmayı  tercih etti ğ ini de 
kabul ettirmi ş tir. O gün için say ı sız denecek kadar çok 
müş ahedeler yapan, pek çok hayvan üzerinde ana-
tomik ara ş tırmalarada bulunan, bizzat yapt ığı  bir 
takı m diseksiyonlar ıyla biyoloj i'ye hayat veren, 
biyoloji alan ı nda bir çok ilerlemelere kendinden 
sonra gelen ara ş tırı cı lara, ilim i ş ini sürdüreceklere 
yol açtığı nı  teslim etmek gerekmektedir. Bununla 
beraber, bu mü ş ahede ve tasvirlerinde az veya çok 
kere aldanmas ı  ve yan ı lmas ı  tesbit edilse bile, bu 
onun doğ ru tasvir ve aç ıklamalar ı nı  değersiz b ıraka-
maz. Bu hususta ilim tarihçilerinin pek çoğunun 
hükmünün olumlu olduğunu bilmekteyiz. 

Zaman ı  için büyük bir çabay ı  anlatan bu müs-
tesna kafan ı n bu mü ş ahede, tasvir ve izahlar ı na da-
yanarak ilmi denecek bir ilk tasnif denemesini yap- 
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ması , hattâ denemeyi dü ş ünmesi, filmin bugünkü 
geliş mesine yaptığı  olumlu veya olumsuz katkı lar 
üzerinde bir münaka ş eye girmeksizin de, mutlaka 
lehinde bir hüküm vermeye yeter. Muhakkakt ır ki 
onun bu tasnifi, gittikçe fo r m el bir ş ekil alarak, 
ortaçağ  baş ları nda "suni ve alfabetik bir tasnifin yer 
alması na" sebep olarak gösterilirse bile, bundan sâde 
filozofumuzu mesul tutmak, onun a şı lamayan otori-
tesini suçlamak gerekmez. Ilim tarihlerinde, onun 
mü ş ahedesini ve tasvirini yapt ığı  hayvanları n sayı sı  
be şyüzlere yak ı n (495) olarak tesbit edilecek kadar 
küçüksünülmeyecek bir rakam ı  bulmaktad ır. Ken-
disinden bir kaç yüzy ı l sonra gelen Plinius'un yaptık-
lanyle mukayesesinde (A. Steirer., Aristoteles und 
Plinius, s, i ı  8, Mieli tarafindan zikredilmi ş  olarak, s. 
266), Aristo'nun ondan say ıca daha çok, daha orijinal 
mü ş ahedelerde bulundu ğu ileri sürülmektedir. Hat-
tâ ilim tarihçilerinden Brunet ve A. Mieli (Histoire des 
Sciences) lar ında derler ki: Aristo'nun biyolojisi Pli-
nius'unkinden daha üstündür. Sebep olarak da ilmi 
bir kafan ın ana niteliklerinden biri olan, t e n ki d 
kafadan Plinius'un yoksun olmas ını  gösterirler. Aristo' 
nun masallara, fantastik, hak ıkatten uzak söylentilere 
yer vermediğ ini, bununla beraber, her ş eyi görme-
diğ ini, buna karşı lık, sorduğunu, öğ rendiğ ini, " ş  ü p h e 
ile, t e n ki d'le baktığı nı" aç ı klarlar. Bu da onun mü ş a-
hede ve tecrübenin temelinde yatan ş artlara ne dere-
ce sahip oldu ğuna, eserlerinde bu int ıbaı  verdiğ ine 
delâlet ve ş ehadet eder. Mü ş ahelerinin çoklu ğu ve 
gerçeklik pay ı , sı nıflamasındaki isabeti, kendisinden 
yüzyıllarca sonra gelenlere üstün kalms ı  için, sâde il-
mi i ş  yapma bak ımından değ il, daha önce ve daha do ğ -
ru olarak yapabilmi ş  olması  bakı mından da onun bir 
ilim teorisiyeni yan ı nda güclü bir ilim partisiyeni oldu- 
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ğ unu da ortaya koymaktad ı r. Ş ahadetlerine ba ş  vurdu-
ğumuzu Brunet ve Mieli ile denebilir ki "Aldroani ve 
Gesner'e kadar mü ş ahede'de, Linne'ye kadar da s ı nıf-
lama'da onu geçen olmam ış t ı r." 

Aristo'nun kendisinden önceki nesillerde yayg ı n 

bir tutum olmasına kar şı lık, hatta kendisinin isbat ç ı  
bir ilim teoricisi oldu ğu halde, matematikçi ola-
rak hiç bir eser vermedi ğ i, ilmi çalış ma ve ara ş tı rma-
lannı , daha çok tabiat ilimlerine ve hatta teknik'e 
yöneltmi ş  olması , böylece, bir mü ş ahede zevki ve 
tecrübe al ış kanlığı  ile bir ilmi metot vurgunu ve pra-
tikçisi olarak, biyoloji alan ında, fizik, Mem, gök, me-
teoroloji, v.b. alanlar ında, mü ş ahedeyi, geni ş  anlamı  
içinde, tecrübeyi gerektiren türlü alanlarda eserler 
vermek istemesi elbette dikkate ş ayand ır Bunun temel 
temayülünü belki, üzerinde hemen hemen pek çok 
ilim tarihçilerinin durdu ğu gibi, bir hekim baban ı n 
büyük imkanlar ve mesuliyetler içinde icra etti ğ i 
mesleğ inin oğ luna brakt ığı  bir alış kanlık ve bir 
mirası , Eflatun gibi büyük bir hocan ın "Okul'un 
Beyni, dediğ i bir öğ rencisine dü ş üncenin, insan ru-
hunun tahlilinde kazand ırdığı  ustalık, her halde onu 
insan ve hayvan vücutlar ı nın, bedenlerinin tasvir-
inden ve, netice olarak, aç ı klamas ını  yapmaktan, 
nas ıl çalış tığı nı  görmekten, duyu organlar ı  kadar 
cinsiyetlerin, yumurtlama ve üreme ve bütün bir 
doğurma ş ekillerinin, v.b. incelenmesinden; hayvan-
ların yaş adıkları  ve geliş tikleri çevre ş artlar ı nı , ik-
lim ve mevsimleri, hastal ıkların tesirlerini ve tezahür-
lerini, daha bir çok belli belirsiz olgular ını n sebep ve 
neticelerini ara ş tı rmaktan hiç bir ş ey alakoyamazd ı . 
Aristo-öncesi bu türlü ilmi inceleme ve ara ş tırmalara 
bakıldığı  zaman, insan içi'nin az bilinmesinden, in- 
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san vücudu üzerinde oynaman ın bir tak ı m ciddi 
zorluklar ve mesuliyetler, hattâ yasaklarla s ınırlan-
dı rı lmış  olmasından baz ı  benzerliklerden yararla-
narak, hayvanlar ın te ş rih ve fiziyolojisine ait bilgi-
lerle mücehhez olman ın da faydalı  olabileceğ ini, hay-
van biyolojisi ve fiziyolojisinden insan biyolojisi ve 
fiziyolojisine gerçek faydalar sa ğ lanabileceğ ini on-
dan öğ rendiğ imiz ileri sürülebilmektedir. 

Burada yeri gelmi şken belirtmekte fayda olan 
bir husus daha var, o da onun, bir çoklar ı nın sandığı  
gibi, matematik ilminin aleyhdar ı  olduğuna, "mate-
matiğ in değerini küçülten ve alan ını  daraltan bir 
düş ünür olduğunu" iddia etmek çok güçtür, hattâ 
mümkün bile değ ildir. Bunun böyle oldu ğunu görmek 
için, Aristo'nun ilimleri sınıflandırmasında görmek 
bile kâfidir. Aristo, tasnif iş inde bu ilme ay ırdığı  yerle 
bütün iddiaları  çürütecek, üstelik, isbatç ı  ilme ma-
tematik bir ideali, sebeplerden neticelere inmeyi, pren-
siplerden, bütüncül'den bölümcüle inmeye benim-
seyerek, zaman ının yetkin saydığı  bir ilim olan ma-
tematiğ i ilim anlayışı nın temalinde yatan bir örnek 
ilim saydığı nı  bir kere daha belirtmek yerinde ola-
çaktır. 

Fakat, bütün bunlara ra ğmen, onun ilmi ça-
lış ması nda, olgu ilimlerine ay ırdığı  payı n daha büyük 
olduğunu görmemek mümkün de ğ ildir. 

Ne olursa olsun, onun as ı l temayülünün, fikri 
inkiş afin ın mühim bir devri olarak gösterile gelen, 
kurucusu olduğu lis e'de öğ rencisi,• arkada şı  ve sonra 
halefi olan Theophrastos'un, yan ı nda geçirdiğ i devrede 
ilmi faaliyetlerinin büyük bir geli ş me gösterdiğ i an-
larda, matemati ğ in yan ında bütün diğer bilgi ve 
sanatlerle bile vakit bulup onlarla da u ğ raş tığı , hattâ 
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her biri alan ı nda otorite sa ğ ladığı  bir gerçektir. Böy-
lece, onun emsali aras ı nda, hiç değ ilse, bir yenilik 
ve üstünlük sağ ladığı nı  kabul etmek gerekir. 

Aristo, M an t ı  k'a ait kitaplar ı nda bir ilim ve 
metot teoricisi olarak görünüyor ve buralarda ma-
tematik dahil, bütün alanlarda ilim yap ımı  gibi değ il, 
daha ziyade, japilmış  filmin bir açıklamasini yapan 
bir ilim teoricisi ve metotçusu olarak görünürken 
ilim iş i yaptığı  eserlerinde de bir ilim pratisyeni, 
bir ilim adamı , bilhasa titiz bir ara ş tırı cı  olarak 
karşı mıza ç ı kmaktad ır. Onun insan ömrünü a ş an 
bir çalış kanlıkla, geçmiş leri aras ında rastlanmayan 
bir gücle, ansiklopedik olmaktan ileri bir bilgi ile, 
bir "olgular koleksiyoncusu" olarak nitelendirmek 
bile onun bütün bilgiler aland ı ndaki otor;tesinin 
değ eri hakk ı nda bir fikir vermeye yetecektir. Insan ın 
elde edbileceğ i bilginin her alan ına nüfuz ederek 
kendini çağı nı n insanlar ından ay ı rt etmesini bilen 
Aristo, belki ilk eserlerinde, bilginin ne olduğu, bilgi 
edinme yolunun ne oldu ğu, yani ilim ve metot anla-
yışı m ortaya koymakta zaruret gören gerçek bir 
filozof olarak, s ırf apodiktik bir ilim tasarlanm ış  ve 
buna parelel olarak da bir Zarurt'nin mantığı  koymaya 
çalış mış  olmakla beraber, ilmi ara ş t ırma ve faali-
yetleriyle de bunun yan ı  ba şı nda, tabiat düzeninde, 
bir Olgular mantığı  ve bir metot doktrininin lüzumu-
nu ş iddetle duymu ş  olduğu üzerinde durulabilece ğ i 
kanaatini ta şı maktayız. 

Aristo, umumi'ye, bütüncül'e ve zaruri'ye 
hiç sarsı lmayan bir ilgi göstermekle beraber, "rea-
liteden ayrı lmanı n ve tamimlerin tehlilkeli oldu ğu-
nu (Niko. a Ahlak, II, 7, i ı o7 a 8) tekrarlamaktan 
da çekinmez : "Umumi mülahazalar ın geniş  bir tat- 
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bikatı  haiz olduklar ı  şüphesizdir. Ama hususi müla-
hazlar daha çok hakikat ihtiva ederler" diyerek yine 
bütüncül'ün fe r d î ile bilinbilece ğ i üzerinde dü ş ün-
cesini belirtir. Böylece bu inançla ilimci Aristo, meta-
fizikçi Aristo'nun, görünü ş te kar şı s ı nda, asl ı nda yan ı n-
da yer al ır. Bu onun, asl ı nda, tümdengelim'in temelin-
de bu nevi tümevar ımı n bulunduğu, onun temelinde 
de, bütün prensiplerin elde edilmesinde büyük rolü 
yüklenmiş  olan bir zihni s ezg i'nin bulundu ğu dü-
ş üncesinden ileri gelmektedir. Bu suretle dü ş üncenin 
umumi karakteri ile kendine has amprizmi aras ında, 
bir çeli ş iklikten ziyade bir münasebetten ve sürekli-
likten söz edilmesi isabetli bir tefsir tarz ı  olarak kabul-
edilmeye elveri ş lidir. Her ne kadar Aristo bütüncül 
ile ferdi meselesini, bunlar aras ında münasebet me-
selesini kesin ve aç ık bir ş ekilde çözmü ş  görünüyorsa 
da, yukar ı da arz edilen tefsir d ışı ndaki da bir aç ı kla-
maya, yetkin bir ilim örne ğ i sayd ığı  matematik'te 
ideal ilim anlayışı nı n ifadesi olacak apodiktik metodu; 
ilmi faaliyet ve eserlerinde daha çok mü ş ahede ve 
tecrübeye ba ş lıca yeri ve de ğ eri verdiğ i, bir taraftan 

dedülif, bir yandan da indüktif, hatta sezgilik bir 

metot anlay ışı yle, .formel-materyel bir mantık dü ş ünce-
sinde öncülük ettiğ ini ileri sürmek mümkün görün-

mektedir. 

Hayvanların Üremesine Dair adlı  eserinde (II;I 
ı  o, 76o b 3 ) "Teorilerden ziyade tecrübelere güven 
melidir ; teoriler, yaln ız olgulara apaç ık bir tarzda 
uygun kabul olundukları  takdirde, güvenilmelidir" 
derneklede yeni ça ğ  ilmi dü ş üncesine takaddüm etti ğ i, 
büğ ünkü ilim metodolojisine tamamiyle uygun ve 
kendi pozitivizmi veya realizmi ile tamamiyle tu-
tarl ı  bir görünü ş e sahip oldu ğunu isbatlamaktad ı r. 
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Oluş  ve yokolu ş  (Kevn ve Fesad)a dair adlı  eserinde 
de, astronomi, biyoloji, fiziyoloji ve kimyayı , hat-
tâ psikoloji'yi içine alan F i z ik'iyle, fizik ilmi ile u ğ -
ra ş anlara, "olgularla uzun bur ünsiyet gerektiğ ini" (I. 
2, 3 ı  6 a 6) tavsiye etmekle de bu husustaki tutumuunu 
belirtmektedir. 

Gerçekte, mant ığı  "istidlâl ve muhakemede 
hareket noktas ını  te şkil eden ilk ve v as ı  t as ı z pren-
sip veya tarifi bir kere koyduktan sonra, dü şüncenin 
yürüyü ş ünü kontrol etmek üzere nedenlik, özde ş lik 
ve çeli ş mezlik prensiplerini, zarurVnin elde edilmesin-
deki rolünü inkâr etmez. Ama tecrübe kavram ı nın, 
Ar i s t o'ca en geniş  manada al ı ndığı nı  bilmek lâz ı mdır. 
Aristo'nun duyuların verilerinden ba ş layarak s an ı  
(doxa-opinion) lar ı n kullanı lışı na kadar hepsini ihtiva 
edecek ş ekilde anlad ığı nı  kabul etmek zorunday ız. 
Ona göre, s an ı  "doğ rudan do ğ ruya olmayan bir nevi' 
tecrübe" olup her ferdin tecrübesini, enine boyuna 
alarak, onu a ş maktad ır. Hattâ böylesine bir ferdi 
tecrübeye tercih olunmaktad ır. Aristo, her ferdi ya-
ş adığı  olguları , ba şı ndan gelip geçenleri (Erlebnis) de 
bir nevi tecrübe saymakta olup D iy al ek ti k'in uzun 
bir prati ğ in sonunda elde edilmi ş  görgülerin, ya ş  
lı ların görgülerine ay ırdığı  yer, verdi ğ i değ er de 
tecrübenin en geni ş  manada anland ığı nın doğ rulu-
gunu gösterir. 

Yukarıda geçen manada, san ı 'yı  doğ rudan 
doğ ruya olmayan bir nevi tecrübe olarak anlamas ıyle, 
bir de doğrudan doğruya olan bir tecrübe'nin de varl ı -
ğı nı  çıkarmak mümkündür. Nitekim, Aristo'ya göre, 
bir de, vas ı talı  tecrübe anlayışı  vard ır. O bununla, 
Diyalektik'te yer verdi ğ i, ayd ın ve ya ş lı  bar adam ın 
görgülerini ve ba şı ndan gelip geçenleri ve bunlardan 
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o adamın edindiğ i fikir ve kanaatleri kasdetti ğ i an-
laşı lmaktad ır. Esasen kendisinin de kendinden ön-
cekilerin bu türlü fikir ve kanaatlerini gözden geçir-
mekten kaç ı nmadığı , onları n görü ş  ve dü şüncelerini 
de bir nevi tecrübe anlay ışı  içinde alarak tahlil ve 
tenkide tabi tuttu ğu bilinmektedir. Jeager'e atf olu-
narak, onun "bir fikir geli ş me nosyonunun mucidi" 
olduğu söylenir. Esasen, hocas ı  Eflatun'un da onun 
hakkında niçin "büyük okuyucu" dedi ğ ini anla-
mak ve bu bak ı mdan değ erlendirmek yerinde olur. 

Yukarıda, Aristo'nun tecrübeye hem büyük bir 
yer verdiğ ini hem de onu geni ş  ölçüde ve büyük bir 
titizlikle tatbik etti ğ ine iş aret etmi ş tik. Le Blond'un çok 
isabetli bir ş ekilde formüle etti ğ i gibi, o "hakimane 
bir bakış  ve ilmi bir dikkatle" mücehhez olarak, 
"her ş eyi bilmenin iyi olduğunu ortaya koyan ve ken-
di nefsinde örne ğ ini veren ilk grek filozofu" olmu ş tur. 
Her halü kârda, bugünkü anlam ve ş artlar içinde bir 
laboratuvar tekni ğ i geli ş miş  olsayd ı , onun ister ilgi-
lensin, ister ilgilenmedi ğ i içinde ve olgular âleminde 
olsun, daha pek çok erkenden yetkin bir i 1 m'e sahip 
olmamız dü ş üncesi, hiç ş üphesiz, doğ rulanmış  olacakt ı . 
Bu suretle onu, kendinden sonraki yüzy ı llarda, ilmin 
geliş mesine mani olmakla suçlayanlar, bu harikulade 
zekan ı n, bu nâdir dehan ı n, sırf ilmi alanda kalmakla 
bile onun ele ald ığı  konular, ilme getirdiğ i ve mal et-
tiğ i meseleler, denedi ğ i çözümler bakımı ndan, ken-
dinden sonrakileri a ş tığı nı  kabul etmek zorunda kal-
maktad ırlar. Onun suçlanan otoritesini a ş amamak, 
onun getirdiklerini anlamamak ve netice do ğ ruyu bu-
lamayarak bocalamak, daha sonraki yüzy ı lların ve 
bu yüzyıllar boyunca bir katk ı da bulunamayan-
ları n eksiğ i olmas ı  gerekir. 
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Aristo'nun Kanun 
Seziş i. 

Aristo'nun bu formel- materyel mant ık, tüm-
dengelim-tümevar ım mantık anlayışı  yan ında, onun 
orijinal yönlerinden biri de, daima düzenli, munta-
zam ve umumi olan'a yer vermesi ve üstünlük tan ı -
masıdır. Bütün çalış malarının ağı rlık merkezini te ş -
kil eden de bu düzen kafas ı , zihniyetidir. Onun nâ-
dir olan' ı , t es ad üfi olan ı  ihmal etti ğ i ( İ kinci Anal., 
I. 3o) veya daha geri plânlara b ıraktığı  söylenebilir 
Tekerrür "sık sık olu ş" bir tabiat hususiyeti oldu ğu 
halde, "nâdiren olu ş" veya istisna'lar birer kusurdur. 
Ona göre bunun sebebini, onun hiç bir ş eyi tesa-
d ü fi yapmadığı  inanc ında aramalıdır (Gök'e dair, 
II. 8, zgo a 3o). Hiç ş üphesiz, E. Boutroux ile birlikte, 
yine onun ifade etti ğ i aynı  deyimlerle diyebiliriz 
ki Aristo'da, düzen (nizam), kaide; düzensizlik, 
istisna'd ır. O. umu ıni'nin, bütüncül'ün ve zaruri 
olan'ın bilinmesine değer veren filozofumuzun, pek 
tabii olarak, bu husustaki israr ı  kolaylıkla anla şı la-
bilecektir. Onun bütün bir ilim anlay ışı ndan sezi-
lenin de bu olmas ı  gerektiğ i açı ktır. Tes adüfl 
olan'ı  ve nadir olan' ı , ilmi tecessüs bak ımı ndan 
değ il, ama ilim anlayışı  bakı mından, ilme konu olarak 
tanı dığı  umumi ve bütüncül bakımından ihmal etmek-
le, onun kanun fikrinin temelinde yatan prensipi be-
nimsediğ i açıkça görü mektedir. Bunun da, çok kere 
ileri sürülen kanaat hilâfina, tam bir pozitif anlay ış  
içinde tabiat olgulannda bir determinist, bir düzenin 
varlığı na olan inanc ı  olarak anlamak mümkündür. 
Bu suretle, bugünkü ilme, aç ık bir şeklide pozitivist 
ve determinist bir hareket noktas ı  veriyor denemezse 
de, kendi zaman ına göre değ erlendililmesi yerinde 
olacaktı r. 
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Aristo'nun olguları , tabiat olgular ı nı  hiç bir ş ekil-
de ihmal etmediğ i bir gerçektir. İ lim işinin temelinde 
bunlar bulunmaktad ır. Bunu Timaios'a yaptığı  iti-
razda ş u ş ekilde konu ş tuğunu, ona "kendisinin olgu-
larla uygunluk halinde olmad ığı nı " sölediğ ini görü-
yoruz. 

Diğer yandan da, alim ile hatip aras ında bir 
ayrı m yapmakta, onları  birbirine kar şı , z ı t görmek-
tedir. Çünkü onun, "sâde ve aç ık bir müş ahede, 
kesin bir tecrip zevkini de ğ il, bütün hallerin incelen-
mesini de tavsiye etti ğ i de bilinmektedir (Hayv. ürem-
sine dair, V. 8, 788 b I.). Bundan ba şka ayn ı  eserin 
bir ba şka pasaj ında da, alimin kehane t'te bulunma-
sını  değ il, mü ş ahede etmesini tavsiye ile bu mü-
ş ahedenin gerekliliğ inde israr eder (IV. I, 765 a 
27). 

Bu olgularla ünsiyet peyda etme ve olgulara uygun 
olma, olgulara uygun düşünme deyimlerini ele alacak 
olursak, bunları n delâlet etti ğ i zihniyeti Aristo'nun 
mü ş ahede ve tecrübe hakk ı ndaki dü ş üncelerini gere-
ğ ince ayd ı nlatacak mahiyette kabul etmekteyiz. 
Gerçekten, prensiplerin yaln ı z bayag ı  tecrübe tara-
fı ndan verildikleri gibi kalmay ı p, sadece zihni bir 
sezginin, sırf zihni bir sezginin eseri olarak kalma-
yı p, ayn ı  zamanda felsefi bak ı mdan "olgularla mü-
nasebetlerini" de ortaya koymak gere ğ ini de aç ıkla-
maya yeter saymaktay ı z. Bu suretle, belki s ırf ilim 
teorisi yaptığı  Organon ile ilim yaptığı  öbür eserleri 
aras ında, ilk görünü ş te, baz ı  ayrı lıklar ve çeli ş meler 
varsa, bunlar ın mevcudiyetini "hakikatin ilmi" olan 
Apodiktik ile, "olas ı 'mn ve mümkün'nün ilmi" olan 
Diyalektik aras ındaki ayrımı n vuzuhsuz bulunmas ı n-
da, daha doğ rusu, bunların karşı lıklı  münasebetinde 

160 



aramak daha do ğ ru olur. Ilim teoricisi olarak al ınan 
Aristo ile ilim pratikçisi olarak, bir alim say ı lan 
Aristo her zaman ve her şeyde bir paralellik içinde 
birbiriyle tam bir mutabakat halinde gösterilemezler. 
Onun da, elbette, aradan geçen büyük bir zamandan 
sonra, bugünkü imkanlar ı  içinde, bir çok müstesna 
kafaların, birbirine ışı k tutan, ve eklenen çabalar ın 
mahsulu olan ilmi i ş le kıyaslamaya imkân yoktur. 
Ancak, felsefenin tarihinin ilk ve en büyük yap ı ları n-
dan birini yapan nâdir zekalar ından biri olarak, 
ansiplopedik kafasiyla de ğ il; ilim iş i yapan, ilmi iş  
yaparken de, ço ğu zaman ilim teorisini bir yanda 
bırakarak, olgular ın akışı nda onları  sebep ve netice-
leri içinde yakalamaya çal ış an gerçek bir alim s ı fa-
tiyle Aristo'yu sade çağı na değ il, aynı  zamanda yüz-
yı llar boyunca dü şünce hayat ına kendini kabul et-
tiren bir fikir mimari olarak saymaktan kimse kendini 
alamaz. 
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NETICE 

A ri s t o'nun mant ı k ve ilim anlayışı m, geliş tiğ i 
çevre içinde ve orada vücut bulan tarihi ve fikri 
bakımdan kendinden önce beliren türlü anlay ış lar 
ile, kısaca gözden geçirirken, gerek dü ş üncesinin ta-
biat ve insan kar şı sında, kozmolojik ve hümanist 
devreleri ortas ı nda, ortaya koydu ğu sayı sız denecek 
kadar çok meseleler ve bir o kadar çözümlerle te 
mamiyle zihni ihtiyaçlar ını  tatmin etmeye, ancak 
ibtidai ve amprik görü ş lerin ve hayat kaidelerinin 
tarihi, dini, sosyal, ekonomik ve siyasi olduğu kadar 
fikri ve teknik düzende bir tak ı m faktörlerin tesiri 
altında yı kı lışı ndan sonra muktedir olabilmi ş  oldu-
gunu görüyoruz. 

Greklerin art ık kendilerini çevreleyen âleme 
ait birbirine z ı t görü ş lerin, insan ın kendine ait, zih-
nine, zihni mahsullerine, davran ış ları  ve bunlar ı n 
sonuçları  ve ayr ıca kaynak, s ı nır ve değerleri üzerinde 
dü ş üncelerin ayr ı lığı  ve aykırı lı k' karşı sında z i h ni n 
kendi kendini ve bütün mahsullerini inceleme konusu 
aldığı nı  ve bunları  tenkidi bir bak ımdan gözden 
geçirmeye giri ş tiğ ini anlıyoruz. 

Bu suretle, tutarl ı  bir şekilde "zihni ihtiyaç-

ların tatminini hedef alan büyük sistemlere do ğ ru 

bir gelişme" ile karşı laşı yoruz. 
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Önce, o, kozmolojik kayg ıların hakim olduğu 
insanlara ve bunların besledikleri bir tak ım sanılara 
karşı  müdafaas ı  ile baş layan bir harekete vücut ver-
mekle kalmam ış , aynı  zamanda, rasyonel temellere 
de vücut ve kuvuet verebilmek üzere büyük oldu ğu 
kadar da çetin bir t e nkid ça ğı  yaratmış tır. Dü ş ün-
ce tarihinde kısa denecek bir zaman içinde dinî ve 
mitik karakterdeki görü şler, yerlerini tabiatç ı  (na-
turaliste) ve maddeci (materialiste) görü ş lere, onlar 
da yine kısa denebilecek bir zaman sonra, hümanist 
harekete yerlerini veriyor. Bu suretle, tabiatin yerine 
geçen ve kendi kendini inceleme konusu alan insan, 
onun da "en büyük ve müessir aleti" olan zihin'in 
ve mahsullerinin incelenmesi ihtiyac ı  içinde, bir bilgi 
meselesi, onun yan ı  ba şı nda bilginin temeli  veya 
kayna ğı  meselesi, temelin sağ lamlığı  ve bilginin sınırı  
ve değeri meselelerini de getirmi ş tir. Burada davran ış -
larımızın amacı , kaynağı , sınırı  ve değ eri ile bunlar ın 
ortaya att ığı  çözümleri ve bunlara ba ğ lı  bir takı m 
meselelerin, bu meseleler ne kadar ehemmiyetli 
olurlarsa olsunlar, ikinci planda inceleme konusu 
haline gelen aksiyon meselesinden çok, bütün çaba-
ların dü şüncenin imkanı , ve hakikatin imkan ı  gibi 
meselelerin temelinde dü ş üncenin kanun ve ameliye-
lerini, hattâ kriterlerini içine alacak bir mant ık me-
selesinin ortaya konuldu ğuna ş ahit oluyoruz. 

İ nsan ın etrafinı  çevreleyen, bütün geni ş  anlam ı  
içinde, reelin tasavvurunda ve idrakinde, insan ın 
bu reel içindeki davran ışı nın tayininde, zihnin almak 
istediğ i veya kendine dü ş en payı  göstermek üzere 
kendi kendini, bütün eser ve mahsulleri müvacehesinde 
sorguya çekmesi, böylece bir ba ş ka yönden akli ve 
ahlaki bütün eser ve mahsuller üzerinde yeniden 
dü şünmeğe mecbur kalmas ı  bizi Aristo ile karşı  
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karşı ya bulundurmaktad ır. Artık bu karşı laş mada 
gerek diyalektik, gerek mantıki bir dü ş ünüş ün vücut 
bulmasına çalış an, daha çok fikribir evrimin veya 
geliş menin vuku bulduğuna ş ahit olduğumuzu an-
lıyoruz. 

Gerek belli ba ş lı  ta biatçi veya madde ci 
karakteri ta şı yan fizikçiler (physikoi), yani hemen 
hemen bütün bir iyonyal ı lar ve atomcular; gerek 
idealist bir karakter arz eden matematikçiler (mathe-
matikoi), yani Fisagorasc ılar, hattâ Sofist-
ler aras ında büyük ayr ı lıkların baş  göstermesiyle her 
ş eyin sars ıldığı , bir yandan da, durakl ı  veya sürekli, da-
imi veya mutlak bir varl ık ve düzene kar şı  gerçek'in 
hareket halinde, sonsuz bir ak ış  ve değ i ş iklik içinde 
kaldığı , bunun neticesi olarak da, zihinleri bir 
göreciliğ in, bir şüpheciliğ in, bir inkârc ı lık ve hiççi-
liğ in sardığı  bir zamanda, bilme'yi mümkün kı lan, 
ilme vücut veren, hakikatin varl ığı nı  ve bunun buluna-
bileceğ ini, iş leyiş  ve mahsullerini tahlil ve tenkid eden 
bir dü şünce iliminin ara ş tı r ı lmas ı  gerekiyordu. Bura-
dana klın ve temayüllerini, rolünü ve haklar ını  tan ı -
mak zarureti kendini hissttiriyordu. 

İş te Aristo'nun böyle bir çevrede, bu türlü 
ş artlar ortas ı nda ve alt ı nda görü ş lerini ortaya koy-
mayı , dü ş üncelerini geli ş tirip bir sistem içinde bun-
ları  yerle ş tirmeyi üzerine ald ığı nı  görüyoruz. 

Bu durumda reel kar şı sındaki insan ı , bu çe ş itli, 
çeş itli olduğu kadar da çok defa korkunç fikri ser-
güze ş tlerinden kurtarmak ve onlar ı  birbirleri karşı sına 
gerçek ve asil hüviyetleri ile ç ı karmak üzere Aristo'-
nun ansiklopedik bilgisini, tenkidçi, ama yap ıcı  ten-
kidçi kafas ını  beklediğ i bir gerçektir. Grek dehas ı - 
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nı n "gerçek ifadesini bulmas ından","akl ın hükümran-
lığı nın gerçekle ş mesinde" onun hizmetine, onun 
temsil ettiğ i akı m bakı mından ihtiyaç hissedildiğ i de 
inkâr götürmektedir. Bu da onun sade zaman ı  için 
değ il, yüzyı llar boyunca, onun kendi zaferi, üzerine 
çektiğ i tenkid ş imşekleriyle ve çe ş it çe şit saldırı larla, 
yeni yeni fikri in ş aların, yeni yeni felsefi ve ilmi ge-
liş melerin kayna ğı  ve hattâ halâ ölçüsü kalmas ın ı  
gerçekleş tirmeye yetmi ş tir. 

Geçmiş  görü ş lerin ve sistemlerin hiç bir zaman 
basit bir tarihçisi olmakla kalmay ı p ve onlar ı  didik-
lemeyi, ayıklamayı  da bilen Aristo, alemi izahtan 
kaçı nan ve ancak ahlaki kavramlar ı n takhliline ehem-
miyet veren Sokrates'den, ayn ı  düzende, reel'i ancak 
F i ki r'de arayan ve realiteyi fikirler alemi ile özde ş le ş -
tiren, deneme-üstü veya deneme-ötesi bir Mem tasa-
rı sıyle içinde ya ş anı lan alemi ancak bir görünü ş ler 
alemi saymakla kalmay ıp onu a ş ağı laş tıran Eflatun'- 
dan ayrı  olarak daha büyük bir gücle dü ş ünce ve 
nesnelerin kanunlar ı  üzerinde durmas ını  bilmek iste-
yerek, onlar ın tabiatini, durakl ı  ve zaruri olan ı n ne 
olduğunu incelemek suretiyle varl ık düğümünü çöz-
mek istedi, Bu i ş  için eri ş ilecek nesne ve konuya gö-
re, tutulacak yolu ve tekni ğ i inceden inceye aç ı kla-
maya giri ş ti. Epistemolojik düzende duyu'ya ve akl'a, 
metodolojik düzende mü ş ahede ve tecrübeye, nes-
ne'ye ve olgu'ya gereken yerleri vermekle bir çok 
düşünürlere takaddüm etti ğ ini de gösterir. 

En ba ş ta gelen aklî gerçeklerin, mant ıki hakikat-
lerin inkâr olunduğu, varlık ile yokluk, ayni ile ayrı , 
bir ile çok v.b. kavramlar aras ı ndaki münasebeti 
tayin etmekte sathi ve baya ğı  amprik mü ş ahedelere 
dayanarak, ya da, diyalektik ç ı kmazlarda dola ş a- 
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rak zihnin bir sürü zorluklarla kar şı laş tığı , kavramın, 
hükmün, istidlal ve muhakemenin, bunun neticesi 
olarak da, bilgi ve hakikatin imkans ızlığı mn ileri 
sürülmesinin biricik muteber fikri faaliyet say ıldığı , 
doğ ru ve yanl ışı n isteğ e, iş e, paraya ve ç ıkara göre 
değerlendirilebilmenin harc ı  âlem bir bilgiçlik ve 
bilimcilik olarak geçti ğ i bir zamanda, ortaya ç ı kan 
kavram felsefesi ak ımı  içinde düş ünce kanunlar ı  
ile nesneler alemine ait kanunlar aras ındaki köprüyü 
kurmak istemekle, sâde epistemolojik bir çaba de ğ il, 
ayn ı  zamanda, kriteryolojik bir kayg ı  içinde bulunu-
yor ve bilin en'in de ğeri üzerinde ara ş tırmalar ın 
zaruretinde direniyor. Eflatun'un yaptığı ndan apayrı  
bir tarzda, dü ş ünce ve nesneler âlemini birbirinden 
uzakla ş tı rmadan onları  birbiriyle aç ıklamayı  deneyor. 
Dü ş ünce kanunlar ı  ile varl ı k kanunlar ı  aras ında bir 
münasebet kurmaya çal ışı yor. hattâ bunlar ın aynı  
oldukları  üzerinde duruyor. 

Aristo'nun ortaya koymaya çal ış tığı  "rasyonel 
teknik", yani k ıyas ve isbatç ı  ilim anlayışı 'nı  ifade 
eden analitik de tabii düzeni, tabiat düzenini ifade 
etmekten ba şka bir ş ey olmuyor. Bir çoklar ı mızı n 
"mant ıki zorluklar ad ı  alt ında gösterebilece ğ imiz 
soru ve iddialara, yani ba ş ta sofistlerin baz ı  belli 
ba ş lı  ve felsefi değeri olan iddialar ı na ve bunu be-
lirtmeye çaly ş tı kları  bir takım sofizmalar' ına ve 
paralojizmalar' ına kar şı , akl'ı n ve reel'in kanu-
nunun, asl ında, ontolojik bir karakter ta şı yan 
çeli ş iklik kanununun, ayni zamanda dü ş üncenin 
de kanunu olduğunu göstererek bütün bir tekni ğ ini, 
ilim ve mant ı k anlayışı m, dü ş ünce tarihinin ilk 
ve büyük sistemlerinden birinin temeli olarak orta-
ya atmış  bulunuyor. 
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umm ve hakikatin inkâr olunmas ına rağmen, o 
bu filmin sâde ne olduğunu değ il, nas ıl olmas ı  gerek-
tiğ ini de arayor, ara ş tırıyor. K ıyas teorisiyle, umumi 
olarak istidlâl'de rastlanabilecek faydas ız teferrua-
tı  atmakla kalm ıyor, onu "temel unsurlar ına, kat'i 
ve basit ş ekline" irca etmeye giri ş tiğ i görülüyor. 
Bu suretle, onun istidlal teorisi, aldanmaz ve ya-
n ı lmaz bir isbat teorisi, bir isbat yöntemi; 
yanlışı n, daha doğ rusu, yanılmanın emin bir tarzda 
keşfi, zihni kendi kendisiyle, çe şitli ameliyelerini 
birbiriyle, zihni karşı sında olup bitenle, v.b. kar şı  
karşı ya koyan ayr ı  ve çeş itli mahiyette ve alan-
larda tertiplenmi ş  sofizmaların tahlil ve tenkidi ile 
manuki değ erlerini açığ a koyma aleti olarak vas ı f-
landırı lmaktad ı r. 

Aristo, bütün olarak gördüğü Mem ile ferdi 
ve husus is olarak gördü ğü nesne aras ında mevcut 
saydığı  münasebet ve ba ğ lı lığı , mümkün'ü, zaruri 
içinde çözmenin imkan ı nı  kavram felsefesinde, Sok-
rates'den ve Eflatun'dan çok farkl ı  bir şekilde de olsa, 
bu felsefi ak ım içinde bulmaktad ı r. Böylece, ho-
casının "fikir" teorisini aç ıkça tenkid ederek, fi-
kir'in duyulabilen ve tek tek al ı nan nesnelerin üs-
tünde, ötesinde ve dışı nda, öncesiz-sonras ız olarak, 
ayr ı , fakat gerçek varl ı klar alemi diye ba şka 
bir Mem te şkil ettiğ i tezini red etmek suretiyle, kav-
ram ı , kavramları  nesnelerin içinde buluyor ve ora-
ya yerle ş tiriyor. Ama tek ve duyulabilir içinde de 
kalmayarak bütüncül'ü, dü ş ünülebilir'i onunla 
ve oradan ç ıkarıyor, bu demektir ki dü ş ünülebi-
lir'de duyulabilen'i de ğ il, duyulabilen'de dü-
ş ünülebilir'i aramakta ve bulmaktad ır. 

Aristo, nesnelerin kanun'lar ı  ile düşüncenin 
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kanunlarının aynı  olu ş u, özde ş liğ i üzerinde bundan 
yalnız metafizik'i için de ğ il, aynı  zamanda episte-
molojisi ve mantık'ı  için de büyük manas ı  olacak bir 
anlayış la, buradan böylesine esasl ı  bir ş ekilde ontolo-
jik ve m a t er yel karakter ta şı yan ve kavramlar 
arası ndaki münasebetleri ortaya koyan ve düzen-
leyen An aliti k'i koyuyor. Onun bu suretle yapt ığı  
iş , deneme-üstü ve ötesi (la transcendance) yeri-
ne deneme-içi (L'immanence)ni kabul etmesidir. 

İ lk defa, yetkin bir ş ekilde, bir mant ık meselesi-
nin konulduğu, sistemli ve tutarl ı  bir çözümünün 
denendiğ i bu te ş ebbüsüyle Aristo'nun ba ş arı sını, üs-
telik, ilk mant ı k eseri olarak nitelendirilen Org a-
n o n'un kaynaklar ı nı , hattâ bugünkü mant ık'ın 
geliş mesinde oldu ğu gibi, baş ta geometri olmak üzere 
ilimlerin teş ekkülünde ve ilerlemesinde eski ça ğ  fizikçi 
ve metafizikçilerinin ö ğ rettiklerinin ve tenkidleri-
nin yan ında, Aristo'ya vücut ve kuvvet veren bir 
münaka şa ve isbat cabas ında, dü ş üncenin kendi 
kendini inceleme konusu almak ihtiyac ını n arttığı  bir 
ortam içinde aramam ız yerinde olacakt ır. Ilim, 
onca, ancak mant ı ki dü ş üncenin yüce ameliyesi olan 
istidlâl'le; istidlâl ise varl ı k ve dü ş ünce'nin 
müş terek yüce kanunlar ı , prensipleri üzerine dayan ı r. 
Bu ilk,öncüllü ve isbat olunamaz prensiplerden 
baş lamak suretiyle zaruri filmin kurulabilece ğ ine; 
tabiat düzeninin bunun aksi olmas ı  dolayı sıyle de 
istidlâlin tab ı atine kat ı lması na rağmen, tüm ev ar ı  m' 
dan ziyade, k ıyas'ın, yani tümd e ngelimlik istidlâ-
lin en yetkin bir ilm î i s b a t âleti oldu ğuna inanmak-
ta olduğu anla şı lmaktad ır. Esasen, isbatç ı  ilim 
ancak bu tarzda mevcut olabilir. Bu âlet mevcut 
olduğu için o mümkündür. isbatç ı  ilim ile bu âlet 
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arasında s ıkı  bir münasebetin, daha ziyade, geometri 
örnegine dayand ığı  açıktır. Bu âlet zihnimizin ta-
biatinde, yap ı sında mevcut olan tümdengelim 
(talili-dMuctif) istidlâlle, tüm ev ar ı ml ı k (istikrai 
inductif) istidlâl gibi ba ş lı ca iki çe ş it istidlâl tipinden 
birine onun verdiğ i vazife de belli bir ş ekilde meydana 
ç ıkmakta, belirtilmi ş  bulunmaktad ır. Bilinen, fert-
ler ve somut realitelerden ibaret oldu ğundan, bu fert-
lerden akli bir sezgi vas ı tasiyle umum i'ye, bütün-
cül'e ve zaruri'ye ç ıkarak isbatç ı , apodiktik 
ilmi vücuda getirirken bunu aç ı kça görmek mümkün-
dür. Burada anla şı lması  gerken husus, prensiplerin 
konulu şu ile bu konulmu ş  prensiplerden ba ş layarak 
yap ılan ilim iş inin karış tı rı lmamas ıdır. Gerçekten, 
Aristo burada bilhassa bu iki zihin ameliyesinin ilim 
iş indeki yer ve rollerini kendince bir düzen ve anlay ış  
içinde belirtmekle orijinal bir görü ş  ortaya atm ış  
bulunmaktad ı r. 

Bu suretle, isbat ı n, zihin ile reel'in, tümdengelim 
ile tümevarım' ın ve, bunun neticesi olarak da, k ıyas ile 
tecrübe'nin iş birliğ inde birinin, öbürüne gerekli 
prensiplerin haz ırlanmas ı nda, aç ıkça yerini tayin 
etmekte olduğu görülür. Önce, isbat ı n prensipleri-
nin dayanaca ğı  ilk hakikatler tümevar ımla elde 
olunmakta, bunlar bir defa elde olundu mu, bu s ırf 
kendiliklerinden apaçık ve bilinmi ş  olan materyel 
prensipler üzerine bütün bilgimizin z arur î ve for-
m el prensipi kurulmaktad ır. Burada, açıklanan'ın 
bölümcül, açıklayan'ın bütüncül oldu ğu neticesine 
varı lmaktad ır. 

Burada Aristo mantığı nı n bir hususiyeti ile kar şı -
laş maktayız . Bu hususiyet, Aristo'nun n e v'in c i n s'e 
atfedilmi ş  olması d ır. Bunun sebebini, onun realiteyi 
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ferdi olarak anlay ışı nda aramak gerekir. Bu böyle 
olunca, biz biliyoruz ki ferdi'nin ilmi olamaz. Bilgi 
umumidir, ancak umumiinin ilmi vard ır. 

Aristo, prensiplerin zaruriliğ i ve bu prensip-
lerin karakterleri üzerinde israr etmek suretiyle bir 
ilmin, hiç şüphesiz ideal sayd ığı  o günkü matematik 
ilimlerin, baş ta geometri'nin kendinde, onun örne ğ ine 
uygun olarak, tümdengelimlik ve isbatç ı  bir ilmin 
imkan ı nı  sezmiş , onun yap ı sına göre bir mant ık 
ve metot meselesini iyice kavram ış  görünmektedir. 
Eflatun'da hem bütüncül bir ilim, bütün bir fel-
sefe, hem de bütüncül bir ilim metodu olarak 
geçen diyalektik'in kusur ve noksanlar ı nı  belirt-
mek suretiyle, onun Hakikat' ın ara ş tı rı lmas ı  ve 
bilgisi olan bütün felsefesinin üzerine kuruldu ğu 
fikir teorisini tenkid ederek, Mant ı k manas ında 
kullandığı  Analitik'in, veya Apodiktik'in teme-
lini atan Aristo, aynı  zamanda, diyalektik'in müm-
kün ve olas ı 'ya, san ı 'lar alan ına ait olduğunu 
ileri sürmü ş ; buna kar şı lık, Analitik'in bizi reelin 
bilgisine, yani hakikat'e götürdü ğünü iddia etmiş -
tir. O bu suretle sâde ilmin imkan ının değ il, aynı  
zamanda ilmin nas ı l olması  gerektiğ ini, onun dedük-
tif karakterini, nas ı l bir yolla ilim iş inin yapı labilece-
ğ ini göstermek i ş ini de üzerine almış  görünmektedir. 
Artık, Hamelin'le birlikte, mant ı k "zaruri"nin 
düş ünülmesinin zaruri yöntemlerini bildiren bir 
incelemedir" diyebiliriz. 

Onun böylece, yüce varlık şekilleri olarak tarif 
ettiğ i k ategorya,lara dayanarak, ve mant ık'a 
sı m sıkı  bağ lı  dil'e ait (lisani) ş ekillerin tahlili ile işe 
baş layarak, bir ş ey'in oldu ğ undan ba şka ola-
mayacağı nı , bir ş ey'in ayn ı  zamanda ve ayn ı  ş art- 
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lar alt ında hem var hem de yok olamad ığı  gibi, hem 
do ğ ru, hem de yanl ış  olamayaca ğı nı , varlığı n ve 
akl ı n kanunu olan bu çeli ş iklik prensipini mantıki 
bir prensip olarak de ğ erlendirdiğ i ve isbatçi il-
min temelini attığı nı  bir kere daha belirtmek yerinde 
olacaktı r. 

Kavramın bütüncüllüğünü (universalit), nesne-
lerin ayrı lmas ı  ve birle ş mesiyle kavram ın da ayrı lıp 
birle ş ebileceğ ini, fikir'ler aras ı nda bir münasebetin 
mevcut olaca ğı nı  ve bu suretle kavramlar ı n s ı ralan ı -
şı nı , ve yine buradan, yüklemenin (attribution) imka-
nını , hükümün imkan ı nı , orta terimin tabiat ve rolü-
nü, böylece, fertlerin bilgisinden zaruri'nin bilgisine, 
kıyas'a ve isbatç ı  ilme eri şilebileceğ ini ileri sürmekle 
Aristo'nun "her şeyi isbat etmek ideali" nin ger-
çekle ş miş  bulunduğunu anlayoruz İ lmin konusu 
zarurî olunca, mant ı k manasında adland ırı p 
kullandığı  Analitik 'in de "z arur i'nin dü ş ünül-
mesinin zaruri yöntemlerini" ö ğ rettiğ i ve aç ı klan-
dığı  neticesini ç ı karmış  bulunuyoruz. 

Aristo'nun gayesi, bir çok yönlerden tesbit edil-
diğ i gibi, isbatç ı  ilmin kurulmas ı  olmaktad ır. 
ORGANON'unda aç ıkladığı  Mant ı k' ı  ile de 
ilmi isbat ı n imkan ı= sağ ladığı  ve ş artlar ı nı  belirt-
tiğ i görülüyor. O'nun bu gayeyi ba ş arı  ile gerçek-
le ş tirdiğ i, klasik dü ş ünce ilminin temelinin, bilhassa 
ve ba ş ta onun sayesinde at ı ldığı  gerçeğ i üzerinde çok 
durulmu ş tur. O, zihnin üç ameliyesine tekabül eden 
kavram, hüküm ve k ı yas teorileriyle mant ık 
ilmine gerekli temellerini atm ış ; umumi fikirlerin, 
bunlar aras ı ndaki münasebetlerin ve, bunun neticesi 
olarak da, zarurinin ilminin imkans ızlığı nı  iddia eden 
bir verabalizm içinde, sofistik, eristik ve hatta 
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buna yakın bir manada, diya 1 e k tik hücumlara kar şı  
direnmesini bilmi ş tir. İ lk defa kendisinde rastlan ı -
lan ve ayr ı ca "filmin konular ını n ontolojik. değerleri 
üzerine dayanan" ilim s ınıflandırması  ile bu zarurrnin 
bilgisi'ne verdiğ i değ eri anlatm ış  buluyor ve bilgi'nin 
bir sınıflandırma (tasnif) halinde s ıralanışı na ş ahit 
oluyoruz. Bu suretle, o kendinden öncekilerden çok 
farklı  ve hattâ ilk defa böyle bir s ınflama ile, sistema-
tik kafas ı , zengin ve geni ş  bilgisi, titiz muhakeme ve 
metot kaygı sıyle, ilk defa belli ve tutarl ı  bilgi anlayışı  
ortaya koymaya giri ş en ba ş lı ca dü ş ünür olarak kar-
şı mıza ç ıkmaktad ır. 

Bilginin "z arur i'ye ve mümkün'e" taalluk 
ettiğ ini, esas olan zarurinin bilgisinde, isbatç ı  ilimde, 
ilk ve temel bir vazife ile görevlendirdiğ i akl î sez-
gi'nin ve diyalektikğ in rolünü inkâr ş öyle dursun, 
bunun gerçek de ğerini, yerini ve rolünü belirtiyor. 
İ lmin taalluk ettiğ i konular bak ımı ndan mümkün'e 
ve zaruri'ye taalluku ile, hareket noktas ı  bakı mından 
da san ı 'lara ve zaruri prensiplere dayanmas ıyle 
kesin bir ay ırt yaptığı  açıkça anla şı lmaktad ır. "Ameli 
hayatın mutlak hakikatin bilgisini gerektirmedi ğ i"ni 
ileri sürer ve aksiyona ait bilgileri ise s ırf spekülatif 
olan gerçek bilgiler'den temamıyla ayırt eder. 

Mantık'a ait eserlerinde, b ü tün c üPü ve w a.- 
r ur Pyi arayan Aristo'nun, ilim eserlerinde man-
tığ a ve mantıki yöntemlere daha az yer vermesini ve 
ilgilenmesini, onun ve mant ık anlayışı nda bir değ iş -
ş iklik yaptığı  manasında tefsir edenler eksik olmasa da, 
bu, hiç şüphesiz Aristo'nun mutlak ve zaruri bilgiden 
vaz geçti ğ i neticesini ç ı karmaya elvermedi ğ i gibi, 
tamamiyle aksine, bunlar ı  ilmi eserlerinde daha geni ş  
ölçüde tatbik ettiğ i ve Eflatun'un tesirlerinden kendi- 
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sini yava ş  yavaş  kurtarmış  olarak tecrübeci ve po-
zitivist anlam ı  içinde olgu'lar ın bilinmesine daha 
büyük ve bariz bir meyli oldu ğu şeklinde anlamak 
daha doğ ru olur kanaatindeyiz. Bu türlü anlay ış ların 
her ne kadar eserlerinin tam olarak elde edilemeyi ş i-
ne ve bunlar ın derin ve içli d ış lı  tenkidlerin tamam-
lanamayışı na verenler olmakla beraber, son sözün 
söylenmiş  olmamas ına rağmen, onun olguya, tecrübe 
ve müş ahedeye bir yer ve de ğer vermediğ i hiç bir 
zaman iddia edilmez. Art ık onun felsefesinde amp-
rist ve realist bir karakterin bulundu ğunu, esas tema-
yülü daima bütüncül ve daima zaruri'ye, netice ola-
rak, i s b at ç ı  ilme doğ ru olsa da, yine tekrarlamak ve 
bunda israr etmek hiç de yanl ış  olamaz. Ama, bir 
çokları  gibi, onun bu tecrübeci ve pozitivist karakteri 
içinde, sezi ş  ve pratiklerini, felsefi sisteminde bunlara 
ayı rdığı  yeri onun aleyhinde olarak kullanmaktan 
çok uzak olarak diyebiliriz ki titiz bir tasnif ve tah-
lil kafasına, derin bir aç ı klık ve aç ıklama tutkusuna sa-
hip olan Aristo'nun uzun bir öğ renme ve öğ retme 
devresi, sürekli bir filozof ve alim kariyeri içinde, in-
sanca kazan ı lmas ı  o gün için tasarlanabilece ğ i kada-
rıyle, b i 1 gi'nin her alan ına giren çe ş itli ara ş tı rma-
lar ve incelemelerinde onun bu çe ş itli temayüllerini, 
onun bu "aral ı ktan sezi ş lerini" onun zaafinda de ğ il, 
gücünde aramak daha insafl ı  bir tutum arz eder. 
Bunun gibi, bu seziş  ve pratiklerinin, kendisinden sonra 
vücut bulan ve kendisine bağ l ı  olduklarını  ve dayan-
dıklarını  iddia edenlerin veya böyle olduklar ı  iddia 
edilenlerin görü ş  ve doktrinlerinin hareket noktas ı nı  
teşkil etmesi, Aristo'nun suçlanmas ı na elvermekten 
çok, onun takdir edilmesine ve övülmesine konu ve 
vesile te şkil edecek aç ıklıktad ır. Hele kendisinden 
öncekilerin bu alanlardaki katk ı ları  ile mukayese 
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olunduğu takdirde, Aristo'nun giriş tiği ilim iş inin 
geniş liğ i ve değeri kendiliğ inden meydana ç ı kar. 

E. Boutrou'cnun isabetle ileri sürdüğü gibi, "En 
çeş itli kafalar, Aristo'da, kendi inanç ve temayülleri 
ve felsefi tercihleri için rasyonel bir destek ve da-
yant ı  noktası  buldu. Orta-ça ğ 'da herkes kendini 
Aristo'cu ilân etti". Hattâ hemen eklenebilir ki bu-
gün bile yeni mantık akı mları na karşı mış , hem de 
en güçlü ve verimli ilmi teorilere kaynak olmu ş  bir 
formalizm'in, her ne kadar Aristo mantığı na ve 
ilim anlay ışı na kar şı  hareket ettiklerini ilân etseler 
de, onun da yine bu e şsiz kafan ın kendisinden ba ş la-
ttıkları  ileri sürülebilir. ileri sürülmektedir. 

Şurası  muhakkakt ır ki Aristo hiç bir zaman 
tecrübe'yi ilmin dışı nda ve hiç bir suretle ilme karşı  
tutmad ı . Bir teorici olarak de ğ ilse de, bir ilim pra-
tikçisi olarak o her zaman tecrübe ve mü ş ahede'- 
yi benimseyerek, ilmi, bunlardan ç ı kard ı . Diyalek-
tik ile ilmin kar şı lıklı  münasebet ve ayr ımı na rağmen, 
bilhassa prensiplerin, ilmin muhtaç oldu ğu prensip-
lerin, ilk ve umumi hakikatlerin kazan ı lması nda ve 
elde edilmesinde; tümevar ı m anlayışı nda duyum'un, 
tecrübe ve mü ş ahedenin ve ayr ı ca ferde ait bilgilerin 
gerekliliğ i ve ehemmieyeti üzerinde israr etmesi 
büyük bir değ er ta şı maktadır. Bu bakımdan, Aristo'- 
yu ister bir ilim i ş i yapan âlim olarak, ister bir ilim 
teorisi kuran bir filozof olarak, yüzy ı llar boyunca 
olduğu gibi, bugün de bir çok ak ı mların kaynağı nda, 
ba şı nda, bir çok fikri yap ı ların temelinde bulmak 
mümkün olduğu gibi, dü şünce ve doktrinlerinin 
sistematiğ i bakımından olmasa ve uymasa bile, "gö-
rüş lerinin verimliliğ i", "seziş lerinin çe ş itliliğ i" ba-
kı mından bir çok doktrin ve sistemlerin yap ı sı nda en 
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ayrı  ve çe ş itli yapılarda, büyük çapta katk ı sı  olan 
verimli görü ş lerin sahibi olarak görmemek asla 
mümkün değ ildir. Her sistem ondan bir ş ey almış , 
her doktrin de ğ ilse de, baz ı ları  ona kar şı  çıkmış i 

 onun ş u veya bu ş ekilde, şu veya bu yönden yıkmaya 
ve çürütmeye kalkanlar kadar, onu yenilemeye ve 
tamamlamaya giri şenler de, onda daima kalan ve 
kalacak bir ş eyin farkında olmuş lardı r. 

Aristo'nun Analitik'inin, hem bir mantık, 
hem de bir ilim teorisi olan Analitik'in. bütün yüz-
yıllar boyunca, bütün itiraz ve tenkidlere ra ğmen 
"insan gücünün en güzel ke ş iflerinden biri, ve hattâ 
en mühimmi olduğunu söyleyen Leibniz'ten sonra, 
M. de Corte'la birlikte diyebiliriz ki o, dü ş ünce 
tarihinde ilk ve olaganüstü bir "Usul hakk ı nda 
konu ş ma" ve dü ş üncenin haklarını  tesbit etmek 
ve korumak üzere konulmu ş  bir Dü ş ünce Yasas ı  
(Code) d ı r. 

İş te bu bakı mdan, Aristo, ilim ve metot anlay ışı  
içinde, Mantık' ı  kuran, hattâ yaratan ilk büyük 
düşünür'dür. 
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