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V

SUNUŞ

Leibniz İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Yeni Denemeler’ini, 
Locke’un İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme’sine nazire 
olarak kaleme almıştır. Felsefe ve edebiyat tarihinde, Platon’un 
adıyla özdeşleşmiş “diyalog” tarzında kaleme aldığı bu eseriyle 
Leibniz, Locke ile arasında -aslında hiç gerçekleşmemiş- hayalî 
bir diyalog kurgulamış ve takma adlardan yararlanarak (Locke 
için Philalèthe, kendisi içinse Théophile) nefis bir felsefî tartış-
ma ortaya koymuştur. 

Locke ve Leibniz farklı coğrafyalarda farklı dillerde seslendir-
dikleri düşünceleriyle empirizm ile  rasyonalizm gelenekleri ara-
sında asırlardır süregelen tartışmaya önemli katkılarda bulun-
muştur. Söz konusu tartışmaya özgün yaklaşımıyla Leibniz’in, 
Locke’un görüşlerine topyekûn muhalefet etmediğine, makul 
bulduğu yanlarını methetmekten çekinmediğine şahit olmak, 
felsefe tarihindeki keskin kutuplaşmalar yanında, dönem dö-
nem farklı gelenekler arasında diyalog tesis etmiş filozofla-
rın oynadığı rolün ne denli önemli olduğunu bize bir kez daha  
göstermektedir.

Kitabımızda, Leibniz ve Locke’un idealar ve dil konusundaki 
yaklaşımlarını karşılaştırarak incelemeye çalışıyoruz. İnceleme-
mizde, her iki filozofun denemelerini temel almakla birlikte, ge-
reken yerlerde Leibniz’in başka eserlerinden ve felsefe tarihinde 
benzer meseleler üzerinde durmuş filozofların düşüncelerinden 
de yararlandık. Bu kitaba kaynak teşkil eden çalışmalarımda beni 
desteklemiş, başta Dr. Aliye Kovanlıkaya olmak üzere, bütün de-
ğerli meslektaşlarıma ve dostlarıma minnettarım. Kitabın yayı-
nında emeği geçen Eflatun yayınevinin değerli idarî ve editoryal 
kadrosuna teşekkürlerimle...

Atakan Altınörs
Ortaköy, 2009
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1.  LOcKE’UN, İDEALARIN FITRÎLİĞİ 
DÜŞÜNcESİNE İTİRAZLARI

Locke Essay’de öncelikle, zihinde fıtrî(1) idealar ve ilkeler ol-
duğunu tezini destekleyen argümanlar olarak “gördüğü” şeyleri 
ele alır ve bunların yanlışlığını ispatlamaya çalışır(2). Söz ko-
nusu tezi eleştirmesinin ardından, beşerî bilgilerin kaynağını 
duyumdan itibaren açıklamayı hedefleyen bir yaklaşım geliştir-
meye teşebbüs eder. Locke’un eleştirilerini ele almadan önce, 
“idea” anlayışını inceleyelim.

Essay’de çok sık geçmesinden dolayı müellifini okurlarından 
özür dilemek durumunda bırakan “idea”, batı metafiziğinin bel-
li başlı kavramlarından biridir. Bu kavramla kastedilen şeylerin, 
çağlara olduğu kadar, birbirinin çağdaşı olan filozofların her bi-
rinin kendi felsefî bakış açısına bağlı olarak da farklılaştığı gö-
rülür. Bu farklılıklar bilhassa muhalif felsefî akımların temsilci-
si olan filozofların, ideaların mahiyetine, işlevine ve kaynağına 
ilişkin açıklamalarında daha belirgin bir hâl alır. Filozoflarca 
savunulmuş farklı idea kavrayışlarının esasen, “hakikat” mese-
lesine yaklaşımları tarafından tayin edildiği söylenebilir. 

Locke’un “idea” terimini büyük oranda Descartes’tan mül-
hem bir anlamda kullandığı görülür. Locke’un nezdinde, “dü-
şündüğümüz sırada müdrikemizin/anlama yetimizin objesi 

(1) Latince “innata”dan gelen inné kelimesi, natura (tabiat) ile aynı kökten tü-
remiştir. Tabiatına içsel olan, tabiatı icabı onda bulunan şey anlamına gelen 
inné kelimesini “fıtrî” ile karşılamak uygun görünür. Çünkü idealar, örneğin 
Leibniz’de, insanın akıllı ruhuna [esprit] fıtrî olduğu gibi, Tanrı’nın müdrikesine 
de “fıtrî”dir; Tanrı’nın müdrikesi için “doğuştan” ifadesi kullanılacak olsa, uygun  
düşmeyecektir.

(2) Jean Didier, John Locke başlıklı kitabında, Locke’un itirazlarında büyük oranda 
Cambridge’li Eflâtuncu Herbert de Cherbury’nin ideaların fıtrî olduğunu ispat-
lamaya yönelik yaklaşımını hedef aldığını belirtir.  
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olan her şey”(3) -fantazmalar, mefhumlar, türler, vb. her şey- bir 
ideadır. Bununla birlikte, Descartes’ın “idea” kavramını sadece 
aklî olan şeyleri değil, ama aynı zamanda duyusal olan şeyle-
ri de kapsayacak genişlikte kullanarak onları da aklîleştirme 
teşebbüsüne karşılık, takip eden başlıkta da açıklayacağımız 
gibi, Locke bu kavramı aklî olan şeyleri duyusal bir kaynağa 
bağlamaya imkân verecek bir manâda kullanır. Bu bakımdan, 
kaynaklarına göre idealara ilişkin yapılmış kartezyen tasnifte 
yer alan, fıtrî idealar [ideae innatae] sınıfı Locke’un nezdinde 
kabul edilemez. Bu, Descartes ile Locke arasında olduğu kadar 
-kitabımızın ikinci bölümde göreceğimiz gibi- Leibniz ile Locke 
arasında da ihtilâflı bir husustur. 

Locke’a göre “bir ideaya sahip olmak” ile “bir şeyi algılamak” 
[to perceive] aynı şeydir (II, I, §9). Locke’un nezdinde “düşün-
mek” ile “dikkatli algılamak” arasında aslî bir ayrım söz konusu 
değildir (II, IX, §1). Bundan dolayı, düşünmeyi ruhun özniteli-
ği [attributum] kabul eden kartezyen perspektifin, akıllı ruhun 
her daim düşündüğü iddiasına karşı çıkar. Ona göre, örneğin 
“derin uyku” halindeyken de düşünmekte olduğumuzu savun-
mak mümkün değildir (II, I, §13). Locke uyanık olduğumuz 
müddetçe zihnimizde herhangi bir ideaya sahip olmama, yani 
herhangi bir şeyi algılamama biçiminde bir hürriyetimizin bu-
lunmadığını, buna ilâve eder (II, XXI, §12). 

Locke insan müdrikesi/anlama yetisi üzerine yaptığı reflek-
siyonlarını sunduğu Essay’in başlangıcında, adlarını zikretme-
diği bir grup filozofun üzerinde mutabık kaldığını “farz ettiği” 
bir düşüncenin eleştirisini kendisine hareket noktası olarak al-

(3) J. Locke, Essai Philosophique concernant l’Entendement Humain,  
“Avant-propos”, § 8
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dığını ifade eder(4). Locke bu düşüncenin, zihinde birtakım fıtrî 
ilkelerin, birincil ya da müşterek mefhumların [ ] 
var olduğu temeline dayandığını söyler (I, I, §1). Locke bu dü-
şünceyi, zihinde fıtrî idea ve ilkelerin var olmadığını doğrudan 
savunarak değil, daha ziyade ideaların ve ilkelerin kaynağını 
açıklamak üzere fıtrîlik varsayımına müracaat etmenin hiç de 
gerekmediğini göstererek eleştirmeyi dener. Çünkü Locke’a 
göre, zihnin sahip olduğu birtakım melekeleri aracılığıyla bilgi-
leri nasıl meydana getirdiğini açıklamak mümkündür. Locke bu 
eleştirisini eserinin birinci kitabında şu plan dahilinde ortaya 
koyar: Öncelikle, zihinde fıtrî ideaların ve ilkelerin olduğu te-
zini destekleyen argümanlar olarak “gördüğü” şeyleri açıklar ve 
ardından geçersizliğini ispatlamaya çalışır. Locke’un iki grupta 
tetkik ettiği bu ilkeler arasında, biz bilhassa “teorik ya da spe-
külatif ilkeler” adı altındaki ilkelere yönelttiği eleştirilere odak-
lanacak, “pratik ilkelere” yönelik eleştirisine kısaca değinmekle 
yetineceğiz. 

Locke karşı çıkmak üzere ortaya koyacağı tezi “evrensel it-
tifak” adıyla anar. Bu, her insanın zihninde, üzerinde evrensel 
olarak ittifak edilen birtakım fıtrî spekülatif ilkelerin var oldu-
ğu tezidir (I, I, §2). Locke’un bu teze ilk itirazı şudur: Bütün 
insanların birtakım ilkeler üzerinde ittifak ettiği kabul edilecek 
olsa bile, bundan, o ilkelerin fıtrî olduğu sonucu çıkarılamaz  
(I, I, §3). Locke’un bu esnada, a priori ilkelere karşı çıkarken, 
zihnin soyutlama gücünden kaynaklanan birtakım ilkeler üze-
rinde varılması muhtemel bir mutabakatı bütünüyle dışlama-
dığı görülür (I, I, §3). Locke Essay’in birinci kitabının sonunda 
ifşa edeceği gibi, evrensel ittifak tezini “dogmatizme” yol açtığı 
gerekçesiyle reddeder. Zira, Locke’a göre evrensel ittifak tezinin 

(4) Jean Didier’nin John Locke başlıklı incelemesinde belirttiği gibi, Locke Essay’de 
bir tek Cambridge’li Eflâtuncu Herbert de Cherbury’nin adını anar. 
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tasdik edilmesi, “ittifaka konu olmuş ilkeler artık sorgulanma-
malıdır” hükmünün meşru kılınmasına zemin hazırlar. Locke 
söz konusu tezin, birtakım öğretilere adeta “sorgulanamazlık 
zırhı” giydiren bir dogmatizmi meşrulaştırması rizikosuna dik-
kat çekmek istiyor gibi görünür. Locke evrensel ittifak tezinin, 
insanlara bilgi edinmek ve kendi serbest kanaatlerini oluştur-
mak üzere bahşedilmiş melekeleri kullanmak yerine, körü kö-
rüne inanmayı telkin ettiğini düşünür. Locke bu tezin, sosyal 
hiyerarşide, bazı fertlerin bilgiyi kendi tekeline almak suretiy-
le geniş halk kesimleri üzerinde her türlü eleştiriden muaf bir 
güce sahip olmalarını meşrulaştırmaya hizmet edeceğini savu-
nur (I, III, §24).

Öyle görünmektedir ki, Locke birtakım genel ilkeler üzerinde 
bir ittifakın mümkün olduğuna değil, bu ilkelerin zihne a priori 
verili olduğu iddiasına karşı çıkar; birtakım genel ilkelere varı-
labileceğini bizzat şöyle ifade eder: “Birçok evrensel hakikatin 
bilgisine insanların eriştiği yolları incelemiş olsalardı, bu haki-
katlerin, şeylerin kendilerinin müsavî [adequat] olarak dikkate 
alınmasıyla zihinde biçimlendirildiğini keşfetmiş olurlardı.”(5) 
Böylece Locke, evrensel ittifak varsayımının, zihninde fıtrî ide-
aların ve ilkelerin mevcut olduğunu ispatlamadığını düşünür.  

Locke’un evrensel ittifak tezine yönelttiği bir başka itiraza 
gelince, söz konusu tezi desteklemek üzere verilmiş örnekler 
olarak “gördüğü”, “aynılık” [identité] ve “gayrılık” [différence] il-
kelerine çocuklar ve kıt zekâlılar sahip değildir (I, I, §5). Locke 
bu tespitten hareketle, evrensel ittifak tezinin aslında temelin-
de yer aldığını düşündüğü bir mantık ilkesiyle çeliştiğini öne 
sürer: Locke’a göre, hem birtakım ilkelerin “tüm” zihinlere ve-
rilmiş olduğunu savunmak, hem de çocukların ve kıt zekâlıların 

(5) J. Locke, op. cit. (I, III, §24) 
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bu ilkelere sahip olmadığını kabul etmek, birbiriyle çelişir (I, I, 
§5). Bu nedenle de ona göre evrensel ittifak tezi mantıksal açı-
dan tutarlı değildir.

Locke bunun ardından, evrensel ittifak tezinin bu tutar-
sızlığını bir giderme teşebbüsü olarak gördüğü, -“gevşek”- bir 
versiyonunu eleştirir. Locke tezin bu versiyonunda, çocuklarda 
ve kıt zekâlılarda da bu ilkelerin “bilincinde olmaksızın” bulun-
duğunun kabul edildiğini öne sürer (I, I, §5). Locke bu versiyo-
na, “bir şeyin zihinde bulunması” ile “o şeyin bilincinde olmak” 
arasında hiçbir fark bulunmadığını söyleyerek karşı çıkar. Bir 
başka deyişle, bir yandan söz konusu ilkelerin tüm zihinlere ve-
rilmiş olduğunu savunmak, diğer yandan ise çocukların ve kıt 
zekâlıların o ilkelerin farkında olmadığını söylemek, Locke’a 
göre zaten aynılık ve gayrılık ilkelerine aykırıdır. Locke’un bu 
son itirazında, bilincinde olmadığımız bir şeyin zihnimizde bu-
lunamayacağını savunarak bilinçsiz algı ya da ideaları tümüy-
le dışladığını gözlemliyoruz. Leibniz’in bu hususta Locke’tan 
farklı düşündüğünü, kitabımızın ikinci bölümünde göreceğiz. 

Locke bunun ardından, evrensel ittifak tezinin diğer bir ver-
siyonu olarak gördüğü bir iddiayı ele alır. Bu iddiaya göre, “ay-
nılık” ve “gayrılık” ilkeleri, aklını kullanmaya muktedir olmuş 
herkesin zihninde, evrenselliği derhal tasdik edilen ilkeler ola-
rak tezahür eder. O halde bu ilkeler fıtrîdir  (I, I, §6). Locke bu 
iddianın geçersizliğini, kendi akıl anlayışından hareketle ispat-
lamaya çalışır: “Lâkin, madem ki akıl (karşı çıktığım kimsele-
re inanacak olursak) halihazırda bilinen ilkelerden bilinmeyen 
hakikatler çıkarma melekesinden başka bir şey değildir, öyleyse 
fıtrî olduğu farz edilen ilkeleri keşfetmek için aklını kullanma-
nın mecburî olduğu nasıl düşünülebilir?”(6) Böylece Locke kendi 

(6) Ibid., (I, I, §9) 
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akıl anlayışından hareketle, muhakemenin koşulları olan bu 
ilkelerin keşfi için muhakeme becerisi olarak aklını kullanabil-
mek gerektiği iddiasını mantığa aykırı bulur (I, I, §10). 

Locke bu kez, evrensel ittifak tezinin yukarıdaki versi-
yonunun tutarsızlığını gidermek üzere teklif edilebileceğini 
düşündüğü bir başka açıklamayı ortaya koyarak eleştirir. Bu 
açıklamaya göre, matematiksel denklik önermelerinde olduğu 
gibi, öyle önermeler vardır ki, insanlar bunların bileşeni olan 
terimleri duyup kavrar kavramaz o önermeleri tasvip eder. 
Locke’a göre evrensel ittifak tezine destek verenler, bu tür ha-
kikatleri ifade eden önermelerin de fıtrî olduğunu kabul etmek 
mecburiyetinde kalacaktır (I, I, §17). Locke şöyle sorar: “Fıtrî 
ideaları savunanlara sorarım, bir önermeyi duyar duymaz onu 
tasvip etme, bir fıtrî ideanın kesin bir emaresi midir?”(7) Locke 
bu soruya olumlu cevap verecek kimselerin, doğruluğu duyulur 
duyulmaz teşhis edilen tüm önermeleri de fıtrî ilkeler olarak 
mütalâa etmek mecburiyetinde kalacağını savunur (I, I, §18). Bu 
durumda sadece aynılık ve gayrılık ilkelerini ya da “bir artı iki 
üç eder” gibi matematiksel denklik önermelerini değil, ama aynı 
zamanda “beyaz siyah değildir”, “acı tatlı değildir” gibi tecrübî 
önermelerin de fıtrî olduğunu kabul etmeleri icap eder. Locke 
bunun kabul edilmesinin, ilkelerden oluşan bir orduya sahip ol-
duğumuz anlamına geleceğini, hatta her önermenin müteşekkil 
olduğu ideaların hepsinin zihne başlangıçta verilmiş olduğunu 
öne sürmek anlamına geleceğini söyleyerek akla ve tecrübeye 
aykırı bulur (I, I, §18).

Leibniz Nouveaux Essais’de Locke’un yukarıdaki itirazını 
cevapladığı sırada, birtakım teorik maksimler üzerinde hayli 
genel bir ittifakın söz konusu olduğunu, lâkin bunun “evren-

(7) Ibid., (I, I, §18) 
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sel” bir ittifak olmadığını belirtir. Leibniz, asli bir kanıt olarak 
kullanmadığı genel ittifakı yalnızca bir teyit olarak gördüğünü 
vurgular (I, I, §4). Matematikte olduğu gibi birtakım mecburî 
hakikatlerin akıllı ruhlarda -yontulacak heykelin formunun, 
ham mermer bloktaki damarlar tarafından tayin edilmesinde-
ki gibi- zımnen bulunduğunu savunur. Leibniz, Locke’un yeni 
matematik öğrenmeye başlamış bir çocuğun “bir artı iki eşittir 
üç” önermesini duyar duymaz tasvip ettiği halde, “on sekiz artı 
on dokuz eşittir otuz yedi” önermesini aynı apaçıklıkla kavra-
yamayacağına dair itirazını ele alır. Leibniz bunu, hakikatle-
rin açık açık oluşturulmasındaki zorluğun, ideaların açık açık 
oluşturulmasındaki zorluğa bağlı olduğunu gösteren bir örnek 
olarak değerlendirir. Ona göre, 10’a kadar saymayı ve 10’un 
katlarını öğrenmiş bir çocuk, 18, 19 ve 37’nin ne olduğunu an-
layabilir. Fakat 18+19’dan 37 sonucunu çıkarmak için, zaten 
“üç”ün tanımı olan 2+1’den 3 sonucunu çıkarmak için sarf et-
mesi gerekenden daha fazla dikkat gerekir (I, I, §11). Öyleyse 
şimdi Locke’un “açık”, “seçik” ve “apaçık” ile neleri kastettiğini 
açıklamaya çalışalım.

Locke açıklığı şöyle tanımlar: “Zihnin tam ve apaçık bir algı-
sına sahip olduğu idea, açıktır” (II, XXIX, §4). Seçiklikten anla-
dığı şeyi ise şöyle izah eder: “Zihnin, diğer idealardan farklılığı-
nı algıladığı bir idea, seçiktir” (II, XXIX, §4). “Apaçıklık”tan ise, 
idealar arasındaki bağdaşma ya da bağdaşmazlığın başka bir 
bilginin yardımı ya da müdahalesi olmadan, doğrudan doğruya 
yakalanmasını anlar (IV, VII, §2). “Bir artı iki eşittir üç” öner-
mesinin apaçıklığı, denkliğin iki tarafındaki idealar arasındaki 
müsavî/upuygun [ing.adequat] ilişkinin, herhangi bir muhake-
meyi gerektirmeksizin doğrudan algılanmasıdır. 18 ile 19’un 
toplamından 37 sonucunu çıkarmak ise, bir muhakeme süre-


