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KARTEZYEN ġÜPHECĠLĠK ve HUMECU BĠLĠNEMEZCĠLĠK  

BAĞLAMINDA ADAM SMĠTH’ĠN SAĞDUYU EPĠSTEMOLOJĠSĠ1 

 

DOĞAN GÖÇMEN 

 

Yazının baĢlığında “Sağduyu Epistemolojisi” olarak TürkçeleĢtirilen kavramın Ġngilizce karĢılığı 

“Common-Sense Epistemology”dir. Bu kavram, Ġskoç aydınlanmacılığının felsefi anlayıĢını 

tanımlamak için kullanılan “Sağduyu Felsefesi”nin (Common-Sense Philosophy) bilim felsefesi ile ilgili olan 

boyutuna iĢaret eder. Common-Sense Philosophy kavramı son yıllarda bazen “ortakgörü felsefesi” olarak 

çevrilmektedir. Ortakgörü kavramının Adam Smith ve diğer Common-Sense düĢünürlerinin 

felsefelerini tanımlamak amacıyla kullandıkları kavramın anlamını daralttığı kanısındayım. Çünkü  

„Sağduyu Felsefesi‟ kavramı daha geniĢ bir anlam taĢımaktadır.  Bundan dolayı Common-Sense Philosophy 

kavramını “Sağduyu Felsefesi” olarak çevirmek daha doğru gibi geliyor. Burada bu kavramı ayrıntılı 

olarak tanımlamamız mümkün değil. Çünkü bu Ġskoç Aydınlanmacılığında ortaya çıkan felsefenin 

temel özelliklerinin sergilenmesini gerektirmektedir. Bu kavramın hangi anlamda kullanıldığı yazının 

akıĢı içinde kendiliğinden ortaya çıkacaktır.  

Adam Smith‟in sadece epistemolojik sorunları içeren kapsamlı bir eseri olmamıĢtır. Eserlerinin  

belli baĢlı konuları kuramsal felsefeden ziyade pratik felsefe alanına dâhil edilebilir. Onun eserine ön 

plandan çok arka planda iĢ gören bir epistemolojik kuram etki etmektedir. Ancak, onun değiĢik 

epistemolojik çalıĢmalarını toplayan Essays on Philosophical Subjects (Felsefi Konular Hakkında Denemeler) 

baĢlıklı çalıĢması, modern epistemolojinin belli baĢlı kimi temel sorunlarını sistemli biçimde 

aydınlatmayı amaçlayan planlı bir giriĢim olarak okunabilir. Smith bu çalıĢmasında, Kant‟ın yaptığı gibi 

modern epistemolojinin sorunlarına -özellikle Kartezyen Ģüpheciliğin ve Humecu bilinemezciliğin 

ortaya attığı sorunlara- bir çözüm bulmaya çalıĢır. Fakat Smith verdiği yanıtında tamamen farklı bir yol 

izler. Bu makalenin genel amacı, Smith‟in baĢlıca epistemolojik ilkelerinin bazıları konusunda genel bir 

bakıĢ sunmaktır. Makalenin ilk konusunu duyu algılarının bilgi kuramıyla herhangi bir ilintisi olup 

                                                 
1 Bu yazı Edinburgh Üniversitesi‟nde 2001 ile 2006 yıllar arasında doktora tezimin hazırlığı çerçevesinde yaptığım 
çalıĢmaların bir ürünüdür. Ġlk olarak Ġngilizce yazılmıĢ olan bu yazının Türkçesini sayın Kenan Kalyon hazırladı. 
Kendisine çok teĢekkür ederim. Yazı, Türkçede ilk olarak Felsefe Logos dergisinde (35-36(2008/1-2, s. 251-271)) 
yayınlanmıĢtır. Ġnternet yayımı için dil ve üslup bakımından yeniden gözden geçirilmiĢtir. 
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olmadığına dair Kartezyen Ģüpheciliği, ikinci konusunu ise hem maddi hem de düĢünsel dünyada 

tümeller olup olmadığına dair Humecu bilinemezcilik bağlamında Smith‟in epistemolojisi oluĢturuyor.  

 

1. Smith’in Duyu Algısı Kuramı: Kartezyen ġüpheciliğin Arka Planına KarĢı Yanıtı 

Meditations‟ta (Düşünceler) Descartes‟ın eĢelediği sorun bilginin kökenine iliĢkindir. O burada sağduyu 

felsefesine yönelik temel bir eleĢtiriyi formüle eder. Descartes bu eleĢtiriyi yaparken, Aristoteles‟in De 

Anima‟da (Ruh Üzerine) açımlanan haliyle sağduyu felsefesini göz önünde tutar. Bu eserinde 

Aristoteles iç ve dıĢ duyuların bir gerçeklik anlayıĢı geliĢtirmek üzere nasıl kullanılabileceğini gösterir. 

Bundan hareketle algının sağduyu kuramı olarak tanımlanabilecek bir algı kuramı sunar. Ve yine 

bundan hareketle duyu algısının bir bilgi kuramı içine nasıl yerleĢtirilebileceği sorununu inceler. 

Descartes, Aristoteles‟in bu epistemolojik tasarımını birbiriyle yakından bağlantılı iki farklı açıdan 

eleĢtirir. Ġlk eleĢtirisi duyu algısına atıfta bulunurken, ikincisi ikincil niteliklerin epistemolojik kuram 

açısından elveriĢli olup olmadığı konusunu ele alır. Descartes‟ın eleĢtirisi, her türlü deneyimden önce 

gelen genel idelerin kaynağı olarak gördüğü doğuĢtan ideler önermesiyle son bulur. Kendi 

epistemolojik kuramında bu iki eleĢtiriye de cevap veriyor gibi görünen Smith, önselciliğe karĢı yeni 

bir yaklaĢım geliĢtirmeye çalıĢır. 

 

1. 1 Descartes’ın Algının Sağduyu Kuramına ĠliĢkin EleĢtirisi 

Descartes kendi düĢüncelerinin bir sonucu olarak “düĢünen ben”e („thinking I‟) ulaĢtıktan sonra, 

bilginin biricik güvenilir kaynağının zihin (zihnin sezgisi) olduğu sonucuna varır. Ve bu ilkeyi 

“dokunduğumuz ve gördüğümüz bedenler”e2 uygular. Descartes‟ın bu düĢüncesini irdelersek, o 

burada “genel olarak bedenler” deyimini kullanmaz, “çünkü genel algılar [...] kafa karıĢtırıcı olmaya 

yatkındırlar; bunun yerine belirli bir beden, bir balmumu parçası alalım, önerisinde bulunur.3 O 

taptaze ve hala mis gibi olup çiçeklerin kokusunu da muhafaza etmektedir; rengi, Ģekli ve büyüklüğü 

barizdir; serttir, soğuktur ve parmaklarımla ona vuracak olursam bir ses verecektir. Gelgelelim, bu 

taze balmumu parçasını ateĢe yaklaĢtırdığımız zaman tadı kaçar, kokusu uçup gider ve rengi değiĢir; 

Ģekli ve ebatları zaten baĢkalaĢmıĢ veya bozulmuĢtur; artık sert ve soğuk değil, aksine akıĢkan ve 

ılıktır. O artık ellenemez ve ses çıkarmaz. Descartes sorar: Bu hala aynı mum parçası mıdır? Kendisi 

aynı mum parçası olduğunu doğrular. Ġyi de, dıĢ duyumlar yoluyla algılanan bütün o özelliklere 

(genellikle birincil ve ikincil nitelikler diye anılan Ģeylere) ne oldu? Onlar değiĢime uğradılar; ama gene 

                                                 
2 Rene Descartes, Meditations, The Philosophical Writings of Descartes içinde, Cambridge: Cambridge Üniversitesi Yayını, 
1984, cilt: 2, s. 20, s. 30. 
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de mum aynı mum olarak kalır. Bu mumun ciddi değiĢikliklere maruz kaldığını zihnimizde dikkatle 

tartıp, onu kendisine ait olmayan bütün dışsal niteliklerden soyutladığımız zaman, geriye “uzamlı, esnek ve 

değiĢebilir bir Ģey”den4 baĢka bir Ģey kalmaz. 

Peki ama burada „esnek‟ ve „değiĢebilir‟ derken kastedilen nedir? Bu durum; yani bu mum 

parçasının yuvarlak bir biçimden dörtgen bir biçime veya dörtgen bir biçimden üçgensel bir 

biçime girerek değiĢim geçirebilmesi benim imgelemimde canlandırdığım bir Ģey midir? 

Kesinlikle değil; çünkü mumun bu türden sayısız değiĢikliğe açık olduğunu kavrayabilirim, 

ama bu ölçülemez sayıdaki değiĢikliği imgelemimden geçiremem. Bundan Ģu sonuç çıkıyor: 

esnek ve değiĢebilir Ģeklindeki mum kavrayıĢımı bana kazandıran imgelem yetisi değildir.5 

Descartes devam eder: 

Ya „uzamlı‟ ile kastedilen nedir? Mumun uzamı da bilinmez değil midir? Çünkü mum eritilirse 

artar, kaynatılırsa yine artar, ısı arttırılırsa daha da artar. Herhangi bir zamanda imgelemimin 

alacağından çok daha farklı yollarla uzamlı olmaya muktedir olduğuna inanmasaydım, mumun 

doğası hakkında doğru bir yargı veremezdim. Bundan dolayı, bu mum parçasının doğasının 

hiçbir biçimde imgelemim aracılığıyla esinlenmediğini, sadece zihnim tarafından algılandığını 

kabul etmeliyim.6 

Bu iki pasaj sağduyu felsefesine karĢı Descartes‟ın savlarını özetliyor. Ġleri sürdüğü Ģey, bize sadece 

değiĢken ve güvenilmez veriler sağladıkları için dıĢ duyularımızın algı taĢıdığının söylenemeyeceğidir. 

Aynı Ģekilde, benzer değiĢikliklerin sınırsızlığına cevap verdiği için sağduyu olarak tanımlanan 

imgelemin de algı kapasitesine sahip olduğu söylenemez. ġu halde, bizim “görü”müz (zihnin sezgisi) 

algıya haiz olduğu söylenebilecek biricik kapasite7 ve Ģeylerin genel idelerinin her türlü deneyimden 

önce bulunabildiği biricik mevkidir. 

 

1. 2 Duyu Algısının Kartezyen EleĢtirisine Smith’in Cevabı 

Smith, kendi epistemolojik kuramında duyu algısından yola çıkar. Özellikle iç ve dıĢ duyular arasında 

ayırım yapar. Smith‟e göre dıĢ duyular dıĢsal nesnelerin algılanmasını mümkün kılarlar; oysa iç duyular 

                                                                                                                                                              
3 Age. 
4 Age., s. 31. 
5 Age., s. 20/1, 31. 
6 Descartes‟ın kendi felsefesini örneklemek için kullandığı “mum parçası”, Aristoteles‟in De Anima‟sında zaten var. (Bkz., 
Aristotle, On the Soul, The Complete Works of Aristotle içinde, yayıncı Jonathan Barnes [Princeton/New Jersey: Princeton 
Üniversitesi Yayını, 1985], cilt 1, Kitap II, 412b, 5-10; ayrıca karĢılaĢtırınız, Descartes, age., s. 59, s. 86 ve s. 59n). 
7 Meditations, s. 21-23, s. 30-34.  
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bir yandan dıĢ duyular yoluyla algılanan verilerin birleĢtirilmesine, öte yandan ise algılanan dıĢsal 

nesnelerle bağlantılı biçimde kendi kendimizi algılamaya hizmet ederler. Smith, burada Aristoteles‟in 

algı kuramından faydalanır. Çünkü Aristoteles hem geniĢ hem de dar bir yaĢam kavramını 

kullanmaktadır. Bu iki kavram arasında ayırım yapmak için, bir yandan “öz-beslenme” kapasitesine,8 

öte yandan ise dokunma duyusuna atıfta bulunur. Haddizatında yaĢamın önkoĢulu olan öz-

beslenmenin hayvanlar (canlılar) kadar bitkilerde de bulunduğunu ileri sürer. Ancak, dokunma duyusu 

sadece hayvanlar için geçerlidir. Aristoteles‟in iddiasına göre, “bazı hayvan sınıfları bütün duyulara, 

bazıları sadece belli duyulara, ötekileri ise tek bir duyuya, en vazgeçilmez duyu olan dokunmaya 

sahiptir.”9 Smith ise, Aristoteles gibi ama Thomas Reid‟den farklı olarak, dokunma duyusundan canlı 

doğanın ayrılmaz bir özelliği olarak bahseder. Reid de dokunma duyumuza önemli bir rol yükler. 

Ama görme duyusunu beĢ duyumuzun “en soylu”su olarak tanımlar.10 Benzer biçimde, Smith 

dokunma duyusunun “belirli bir organla sınırlı” olmadığını; tersine, “saçları, el ve ayak tırnaklarını 

hariç tutarsak, neredeyse vücudun her parçasına yayıldığı”nı ileri sürer.11 Ama Reid‟in aksine, Smith 

bu iddiadan hareketle tutarlı biçimde dokunma duyusunun “hayvan yaĢamı ve varoluĢunun doğası 

bakımından vazgeçilmez ve ondan ayrılmaz” olduğu vargısına ulaĢır.12 

Smith‟in açıklamasında dıĢ ve iç duyu algıları arasında önemli bir fark vardır. DıĢ duyu 

algılarına daima iç duyu algıları eĢlik eder. Eğer bir nesneyi görüyor veya kokluyorsak, ona dokunuyor 

ya da onun tadına bakıyorsak, onun farkına varmıĢ oluruz. Fakat bizim onun farkına varıĢımız, aynı 

zamanda bir öz-algı ve öz-farkındalıktır. Örneğin, nefis bir koku algılıyorsak, o bizde nesneye karĢı, 

sözgeliĢi bir iĢtah uyandırır. Buna bir tepki olarak, iç duyumuz bizi söz konusu nesneye yöneltir. 

Dolayısıyla, “koku sadece iĢtahı uyarmaz, aynı zamanda yalnızca bu iĢtahı giderebilen nesneye 

yöneltir.”13 Kısacası, dıĢ duyularımıza daima iç duyularımız tarafından eĢlik edilir ve böylece dıĢ 

duyularımız iç duyularımıza yön verirler. 

Ama aynı Ģey iç duyu algıları için ileri sürülemez. Ġç duyu algılarına dıĢ duyu algıları tarafından 

eĢlik edilmesi gerekmez. Onlar dıĢ duyularımızı etkileyebilir, canlandırabilir ve yönlendirebilirler; ama 

onların kendilerine eĢlik etmesi gerekli değildir. Örneğin, açlık hissediyorsak, aynı anda açlığımızı 

giderebilecek nesne veya nesneleri nadiren algılarız. DıĢ ve iç duyu algıları arasındaki bu bakıĢımsızlık, 

                                                 
8 Bkz., Aristoteles, yukarıda anılan eser, s. 413a 20 – 413b 5.  
9 Age., s. 414a 1-5. 
10 Thomas Reid, Philosophical Works, yayıncı: W. Hamilton (Edinburg, 1895; yeniden baskı, Hildesheim, 1967), cilt 1, s. 
132. 
11 Adam Smith, “Of the External Senses” [External Senses],  Essays on Philosophical Subjects (EPS) içinde, s. 135 § 2. 
12  Age., s. 150 § 49.  
13 Age., s. 165 § 80. 
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her Ģeyden önce, iç duyu algılarının dıĢsal bir nesnenin algısından ziyade bir öz-algı olmaları 

gerçeğinden kaynaklanır. Smith bu noktaya Ģunu iddia ettiği  zaman iĢaret eder: “Her ne kadar pek 

çok durumda onu dokunaklı sözcüğünün eĢanlamlısı olarak kullanıyorsak da, hissetme sözcüğünün çok 

daha geniĢ bir anlamı var ve sözcük sıklıkla içsel ve bir o kadar da dıĢsal duygulanımlarımızı belirtmek 

için kullanılır. Biz açlık ve susuzluk hissederiz, sevinç ve üzüntü duyarız, aĢk ve nefret hissine 

kapılırız.”14 Bu nedenle, örneğin açlık veya susuzluk hissediyorsak, bedenimizi, zihnimizi etkileyen 

belirli bir durum içinde algılarız, ama ille de aynı zamanda bazı dıĢsal nesneler algılamamız gerekmez; 

bu içsel duygular bizi bazı dıĢsal nesnelere yöneltebilir, ama dıĢsal nesneleri algıladığımız için açlık 

veya susuzluk hissetmeyiz; aslında, bazen “hoĢa giden bir yiyeceğin kokusu”, örneğin “iĢtahı açar ve 

uyarır”,15 ama biz hoĢa giden bir yiyeceğin kokusu nedeniyle açlık hissetmeyiz. “Mide”miz “boĢ 

olduğu”16 için açlık hissederiz. Aynı ilke daha yüksek duyguların algısı bakımından da geçerlidir. 

Diyelim ki, mutluluk ve sevgi gereksinimi duyuyoruz; bu duygularımızı zihnimizi ve bedenimizi 

etkileyen belirli bir durum içinde algılarız. Ama bu türden içsel gereksinimlerin eksikliğini çekiyorsak, 

aynı zamanda bu duyguların tatmin “nesneler”ini de algılamayız. 

 

1. 3 Descartes’ın Ġkincil Nitelikleri DıĢlamasına Smith’in Cevabı 

Birincil ve Ġkincil nitelikler arasındaki ayırım hep üzerine tartıĢılan bir konu olmuĢtur. Smith bu 

konuyu oldukça nötr ya da denebilir ki birazcık eleĢtirel bir biçimde ele alır. Ne ayırımı açıkça 

reddeder ne de onun lehinde ya da aleyhinde tezler geliĢtirir. Ancak, ikincil niteliklerin birincil 

niteliklere göre daha az önemli olduğu anlamına gelen bir tür değer yargısını ima ettiği için, bu ayrıma 

nötr bir değer usulüyle yaklaĢılması gerektiğini telkin eder gibidir ve ikincil niteliklerden “daha uygun 

biçimde” öteki “duyum çeĢitleri” olarak “bahseder”.17 Bu, Descartes‟ın ikincil niteliklere herhangi bir 

önem atfetmeye yanaĢmamasının nedenlerinden biri olabilir. 

Smith‟e göre ikincil nitelikler birincil nitelikler kadar önemlidir. Epistemolojik kuramında 

Descartes‟ın katıĢıksız evrenselciliğini eleĢtirdiği gibi Hume‟un sırf görüngüsel yaklaĢımını da eleĢtirir. 

Smith görüngüsel yönleri olduğu kadar evrensel yönleri de hesaba katan diyalektik bir epistemoloji 

kuramı geliĢtirmeyi hedefler. Bundan dolayı, birincil ve ikincil nitelikler arasında ayırım yaparken, 

birincil niteliklerin “gerçeklik içinde” olduğunu, “bu ideden veya kavramdan koparılamayacağı”nı ileri 

sürüp devam eder: “ayrıca katı maddenin onlarsız var olması herhalde düĢünülemez. Diğer 

                                                 
14 Age., s. 140 § 19. 
15 Age., s. 164 § 78. 
16 Age. 
17 Age., s. 144 § 25. 



 

6 

niteliklerin veya özniteliklerin hiçbiri, bizim bu katılık idemize ya da kavramımıza aynı tarzda içerilmiĢ 

gözükmezler.”18 Ama Smith aynı zamanda bize Ģunu da hatırlatır: “ancak, bundan hareketle katı 

maddenin, bu sıfatla öteki nitelik veya özniteliklerin hiçbirine sahip olamayacağı sonucuna varmak 

ihtiyatsızlık olurdu. En parlak üne sahip düĢünürler sadece bu pek ihtiyatsız sonuca varmakla 

kalmadılar, ayrıca bunun üzerinde, en Ģüphe götürmez kesinliği olan bir belit gibi, ısrar etmiĢlerdir.”19 

Bu pasajların ilki Smith‟in Hume‟un salt görüngüsel yaklaĢımına reddi diye okunabilir; ikincisi ise 

Descartes‟ın katıĢıksız evrenselciliğine bir eleĢtirisi olarak görülebilir. Dolayısıyla, ikincil niteliklerin 

maddelerin niteliklerine ait olmadığı iddia edilemez. Aksine, kapsamlı bir epistemolojik kuramda 

birincil nitelikler kadar onlar da tanımlanmalıdırlar. 

 

1. 4 Smith’in Önselciliğe Sağduyu Temelli Kuramsal YaklaĢımı 

Epistemolojik kuramdaki can alıcı ve ihtilaflı sorunlardan biri, önselciliğe -hem içsel hem de dıĢsal 

anlamıyla önselciliğe (apriorism)- dair bahislerle ilgilidir. Biz epistemolojik kuramda bazı ön 

varsayımlara (prepositions) ihtiyaç duyar mıyız? Bu soruya verilen cevap evet ise, bunlar ne gibi Ģeyler 

olmalıdır? Smith çoğu kez hatalı biçimde empirist gelenek içine yerleĢtirildiği için, onun önselciliğin 

her biçimini reddettiği sanılabilir. Oysa Smith, sadece önselciliğe geleneksel yaklaĢımları reddeder. Ġki 

önselcilik biçimini temel alarak, bir yandan dıĢsal nesnelerin, öte yandan öz-algı olarak içgüdüsel 

algının önselliğini varsayar. Ġskoc filozoflarından George Davie, “Ġskoç demokrasisi”nin “bir yaratıcı 

olarak insana iliĢkin ikili bir dünya görüĢü temelinde geliĢtiği”ni ileri sürmektedir. Bu yaratıcının 

“biliĢsel donanımı bir yandan öğrenilene ve aynı Ģekilde öğrenilmeyene yönelik içebakıĢ ve tefekkürün 

esinlediği içgüdüsel önsel (a priori) ile öte yandan sistemli gözlemle ve uzmanca deneylerle açığa çıkan 

sonsal olgular ( a posteriori) arasındaki bir çeĢit dengeye bağlıdır…”20 Davie‟nin insanın “biliĢsel 

donanımı” olarak “içgüdüsel önsel”e atıfta bulunması, benim içsel önselcilik dediğime iĢaret eder, 

“sistemli gözlemlerin ve deneylerin açığa çıkardığı sonsal olgular”a dikkat çekmesi ise benim dıĢsal 

önselcilik olarak adlandırdığım Ģeye ıĢık tutar. Onun genellemesinin bütün Ġskoç filozoflarına 

uygulanıp uygulanamayacağı tartıĢılabilir. Ama bu genelleme Smith‟in önselcilik açıklaması 

bakımından Ģüphesiz doğrudur. 

 

 

                                                 
18 Age., s. 137 § 13. 
19 Age. 
20 George E. Davie, “The Social Significance of the Scottish Philosophy of Common Sense”, The Scottish 
Enlightenment and Other Essays içinde (Edinburgh: Polygon, 1991), s. 63.   
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1. 4. 1 Smith’in DıĢsal Önselciliğe Dönük YaklaĢımı 

Smith, dıĢsal öncelik kuramı çerçevesinde maddeci bir kuramın temelini oluĢturmaya çalıĢır. Smith‟e 

göre biz dıĢsal nesneleri daima dıĢsal ve bizden bağımsız olarak algılarız. Dokunma, tatma ve görme 

duyuları yoluyla dıĢsal cisimlerin biçimlerini, basınçlarını, renklerini ve tatlarını algılarız. Dokunma ve 

tatma duyusunu kullanarak, onların yüzey özelliklerini, sertlik ve yumuĢaklıklarını, katılık ve 

akıcılıklarını algılayabiliriz; görme duyusunu kullanarak ise yüzeysel özelliklerini tahmin edebiliriz; ama 

gerçekten nasıl olduklarını hissetmek için onlara dokunmamız gerekir. Tatma duyusunu kullanarak 

nesnelerin tadı tuzu yerinde mi, acı mı ya da tatlı mı yoksa baharatlı mı olduğunu anlayabiliriz. Görme 

ve dokunma duyusunu kullanarak dıĢsal nesnelerin boyutlarını -Smith‟in görüĢüne göre, dokunma 

duyusuyla üç boyutu, oysa görme duyusuyla sadece iki boyutu- öğrenebiliriz. Dahası, görme 

duyusuyla nesnelerin yüzeyinin yansıttığı “rengi ve renk değiĢikliklerini”21 de algılarız ve buna 

dayanarak kendi konumumuzu, yani söz konusu nesnelere bakıĢ açımızı ve onlara olan mesafemizi 

tayin edebiliriz. Tabii ki, iĢitme ve koklama duyularımız sayesinde, nesnelere göre açık, net olmayan 

bir perspektif ve yön kavramı da edinebiliriz. Ancak, ayrıca görme duyumuzu kullanmadığımız 

müddetçe bu bulanık kalmaya devam edecektir. Ama dıĢsal duyumlarımız yoluyla neyi, nasıl algılarsak 

algılayalım, dıĢsal nesneleri “bize bütünüyle dıĢsal” olan bir biçimde algılarız, “bu yüzden” onları 

“ister istemez bizden tamamen bağımsız Ģeyler olarak düĢünürüz.”22 

 

1. 4. 2 Smith’in Ġçsel Önselcilik Açıklaması 

Ġçsel önselciliğe iliĢkin konular genellikle “doğuĢtan fikirler” ve “tabula rasa” (doğuĢtan boĢ beyaz 

kağıdı andıran zihin) baĢlığı altında tartıĢılmakta. Bu tezlerden ilki, insanların zihinlerine aĢılanan ve 

kendilerine tekabül eden nesneler algılandığı takdirde anımsanan doğuĢtan (doğumu ve deneyimi 

önceleyen) fikirler olduğunu savunur; oysa ikincisi zihinde bu türden hiçbir fikir bulunmadığını telkin 

eder. Burada zihin daha ziyade boĢ bir kağıt parçasını andırır ve bu fikirler dıĢsal nesnelerden algılanır. 

Ġçsel önselcilik söz konusu olduğunda, Smith yeni bir düĢünce ortaya koymaya ve yukarıda 

belirtilen her iki kuramı da reddeder. Çünkü zıt ön varsayımları temel almalarına rağmen, her iki 

kuramda epistemolojik sorunların aydınlatılmasını (ilkinde ikincisinden daha fazla olmak üzere) sanki 

zihin içi soruĢturmaya; bilen özneleri ise, ilki algıya ön gelen sabit a priori (önsel) kategorileri 

varsayarak; ikincisi ise bilen öznelerin yaklaĢtıkları nesneyle daima Ģu ya da bu Ģekilde ilgili oldukları 

                                                 
21 Age., s. 149 § 47. 
22 Age., s. 136 § 8; ayrıca bkz. 142 ve 143 §§ 22, 23 ve 24. (Smith‟in burada gerekçelendirmeye çalıĢtığı ilke daha sonra 
hem Fransız maddeciliği hem de Feuerbach maddeciliği aracılığıyla Karl Marx‟ın bilgi kuramına temel oluĢturmuĢtur.) 
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gerçeğine aldırmayarak, edilgen algılayıcılara indirgiyor gibidir. Bu iki yaklaĢımdan farklı olarak, Smith 

bir yandan, bilen öznelerin bir nesneye yaklaĢtıklarında asla naif olmadıklarını hesaba katmak ister; 

öte yandan, içsel önselciliği ilgilendiren sorunların araĢtırmasının zihin içi soruĢturmaya 

indirgenemeyeceğini kanıtlamayı amaçlar. Önsel (a priori) kategorilerin veya Smith‟in adlandırmasıyla 

“peĢin kavram[lar]”ın („preconception[s]‟) olup olmadığı sorusuna iliĢkin araĢtırmasında tüm iĢlev ve 

kapasiteleriyle bütün bedeni göz önünde bulundurur ve adı geçen konuyu iç ve dıĢ duyularla, zihinsel 

ve bedensel kapasitelerle ilinti içinde tartıĢır. TartıĢmasını yetiĢkinlerle sınırlandırmaz ve epistemolojik 

kuramlarda mutat olduğu gibi gözlemlerini insanlarla sınırlı tutmaz. Aksine, bize “diğer” hayvanların 

yavruları ve insanların çocukları dahil olmak üzere,23 insanlarla hayvanlar arasındaki ortaklık ve farklar 

hakkında karĢılaĢtırmalı irdelemeler sunar. Bundan dolayı, Smith “doğuĢtan fikirler” ve “tabula-rasa” 

kavramları konusunda oldukça eleĢtireldir. Epistemolojik kuramında, insani yaradılıĢın ve durumun 

bütün karmaĢıklığını hesaba katmayı yeğler. 

Kendi algı kuramında, Smith uzaktan ve temaslı duyular arasında ayırım yapar. Bu ayırım çok 

yaĢamsaldır ve bu duyuların mahiyetinden kaynaklanır. Uzaktan duyular yoluyla algılanan nesneler ıĢık 

ve hava tarafından dolayımlanırlar; oysa temaslı duyular nesnelerle doğrudan temasla algılananlardır. 

Bu yüzden temaslı algının içgüdüsel algı veya peĢin kavram olduğu söylenemez. Doğrudan temas 

yoluyla geliĢtirilen kavramlar tam olarak olgunlaĢtırılmamıĢ olabilirler, ama onların aynı zamanda 

içgüdüsel algılar veya peĢin kavramlar oldukları söylenemez. Bundan dolayı Smith, dokunma ve tatma 

duyularına herhangi bir içgüdüsel algı atfetmeye yanaĢmaz. A priori kategorileri varsaymaz, ama 

uzaktan duyulara (görme, koklama, iĢitme) bir çeĢit “iĢgüdüsel algı”24 ya da “bulanık bir kavram”25 

veya hatta “bu duyumların her birine vesile olan dıĢsal bir Ģeyin ya da yer”in “peĢin bir kavram”ını26 

yüklemeye çalıĢır. 

Bu anlatılanlardan Ģu sonuç çıkıyor: Smith, Descartes‟a karĢıt biçimde zihinde “peĢin 

kavram”a yer vermez. O, bunu bütün bedenin belirli bir haline atfeder. Bu yüzden, “kaynağını 

bendenin belirli bir halinden alan bütün iĢtahlar”ın “kendi tatmin vasıtalarını, deneyimden çok önce bile, 

bu tatmine eĢlik eden hazzın bir sezinlenmesi veya peşin kavramı olarak akla getirir gibi oldukları”nı ileri 

sürer.27 Burada insanlara “deneyimden çok önce” veya baĢka bir yerde “bütün deneyimlerden önce gelen”28 bir 

                                                 
23 KarĢılaĢtırınız, age., s. 161-165 §§ 70-78. 
24 Age., s. 161 § 69. 
25 Age., s. 167 § 85. 
26 Age. 
27 Age., s. 165 § 79 (italikler bana ait). 
28 Age., s. 161-62 § 70. 
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çeĢit “sezinleme” ya da “peĢin kavram”a atfederken, Smith oldukça dar bir deneyim kavramına, yani 

dıĢsal nesnelerle deneyime dayanarak iĢ görüyormuĢ gibi görünür. Oysa, onun deneyim kavramı çok 

daha geniĢtir ve kiĢinin kendisiyle deneyimini de içine alır. Örneğin “mide”mizin “boĢ olduğu”nu 

hissediyorsak, o zaman midemizi belli bir durumdayken deneyimleriz. Bundan ötürü, insanlara 

“deneyimden çok önce” bir çeĢit “sezinleme” ve “peĢin kavram” atfederken Smith‟in ileri sürüyormuĢ 

gibi gözüken Ģey, “peĢin kavram”ımızın boĢ midemize iliĢkin deneyimimize göre a posteriori (sonsal) 

olduğu ama tatmin nesnesi deneyiminden önce geldiğidir. Bedenin bu belirli hali, insanları belirli bir 

nesneye doğru harekete geçmeye sevk eder. Bundan dolayı, uzak bir nesneye yaklaĢıldığında, 

insanların daima bir “bulanık kavram”ı, “içgüdüsel algısı” veya “peĢin kavramı” vardır; onlar asla naif 

değildirler. Aksine, zaten bazı beklentileri ve bu yüzden de bir çeĢit ön kavramları vardır. 

 

2. Smith’in sağduyu epistemolojisi ve Humecu bilinemezcilik  

Smith‟in Kartezyen salt evrenselciliğe verdiği cevaba Hume‟un eleĢtirisinin ıĢığı altında 

bakılmamalıdır. Hume ile yakın olan düĢünsel iliĢkisi nedeniyle, Smith çok sıkça Hume‟un kullanmıĢ 

olduğu terim ve kavramları kullanır. Ama Smith‟in bu terim ve kavramları tanımlayıĢı çoğu kez karĢıt 

yani zıt anlamlıdır. Ayrıca, kartezyen salt evrenselciliğe yönelik eleĢtirisinde, Smith aynı zamanda 

Hume‟un bilinemezci itirazına da cevap vermeyi amaçlar. ġimdi bunu bazı boyutlarıyla sergileyelim. 

 

2. 1 Modern epistemolojiye Hume’un bilinemezci meydan okuyuĢu 

Hume‟un evrensel hususundaki bilinemezciliği iki temel düĢünce üzerine kurulmuĢtur. Bunlardan biri 

bizi onun gezginci (peripatetik) felsefeye yönelik eleĢtirel değerlendirmesinde geliĢtirdiği ve dıĢ 

dünyada, ne “ilksel madde” ne de onun “tözsel hali” biçiminde hiçbir töz bulunmadığı anlamına 

gelen doğal atomculuğuna götürür.29 Diğeri ise, onun genel tasarımlara; ona göre her ne kadar 

“temsillerinde genel olabiliyorlar”sa da, “kendi baĢlarına tekil”30 olan tasarımlara dönük reddiyesine 

iĢaret eder. Hume bundan hareketle Ģu vargıya ulaĢır: “bir diğerinden farklı bir Ģey olan her niteliğin 

müstakil biçimde var olması  tasavvur edilebilir” ve o “yalnızca öteki her nitelikten değil, aynı 

zamanda idrak edilemez töz canavarının niteliğinden de müstakil biçimde var olabilir.”31 

Hume İnceleme (Treatise) adlı eserinde, genel tasarımların kaynağını belirtik biçimde alıĢkanlığa 

                                                 
29 David Hume, Treatise, L. A Selby-Bigge‟in analitik bir dizini, P. H. Nidditch‟in gözden geçirilmiĢ metni ve notlarıyla 
birlikte (Oxford, Oxford Üniversitesi Yayını, 1978), s. 222.  
30 Age., s. 20; ayrıca bkz., David Hume, Enquires, L. A. Selby-Bigge‟in sunuĢu ve analitik dizini, P. H. Niddtich‟in gözden 
geçirilmiĢ metni ve notlarıyla birlikte (Oxford, Oxford Üniversitesi Yayınları, 1989), §§ 124-125. 
31 Treatise, s. 222. 



 

10 

ve örtük biçimde tasarımların çağrıĢım kurallarına gönderme yaparak açıklar. Soyut veya genel 

tasarımlar alıĢkanlığın ürünleridir. Bu konuyla ilgili iddiasında, “Aklımıza sıkça geldiği gibi, çeĢitli 

nesneler arasında bir benzerlik bulduğumuz zaman, onların nicelik ve nitelik derecelerinde ne tür 

farklılıklar gözlersek gözleyelim ve onlar arasında baĢka ne tür farklılıklar ortaya çıkarsa çıksın, 

tümüne aynı adı veririz. Biz bu türden bir alışkanlığı edindikten sonra, bu ismin iĢitilmesi bu 

nesnelerden birinin tasarımını yeniden canlandırır ve imgelemin onu bütün tikel halleri ve ebatlarıyla 

tasavvur etmesini sağlar.”32 Oysa Soruşturmalar (Enquires) adlı eserinde,  tasarımların çağrıĢım 

kurallarına açık bir biçimde değinirken, alıĢkanlığa üstü kapalı bir biçimde gönderme yapar. Ama 

Hume, kanıtlama çizgisindeki bu kaymaya rağmen baĢtaki bilinemezci konumunu muhafaza eder. 

Smith ve Kant, Hume‟un bu konudaki eleĢtirisini çok ciddiye alan baĢlıca filozoflardandırlar. 

Her ikisi de empirik ve ussal felsefenin bir sentezini oluĢturmak ister ve Hume‟un epistemolojik 

bilinemezciliğinin üstesinden gelmeyi amaçlarlar. Ama bu sentezin nasıl oluĢturulacağı ve Humecu 

bilinemezcilikle nasıl baĢa çıkılacağı konusunda, tamamen farklı yaklaĢımlara sahiptirler. Kant 

deneyüstücü (transcendental) bir yol izler, oysa Smith sağduyu felsefesine (Common-Sense Philosophy) 

dayanarak cevap vermeyi tercih eder. Smith‟in bilme ve bilgi ile ilgili sorunlara yaklaĢımı onto-lojiktir, 

halbuki Kant‟ınki “Salt anlığın bir eleĢtirisi”33 ile ontolojiyi ortadan kaldırmayı hedefler. Dolayısıyla, 

onlar yukarıda formüle edilen ve yaĢamsal önemi olan felsefi görevi dile getiriken tamamen farklıbir 

biçimde düĢüncelerini ortaya koyarlar. Kant, Hume‟un atomist doğa kuramını sorgulamaz34 ve 

yalnızca bilen özne düzeyindeki itirazı göz önünde bulundurur. Descartes‟ın izinden giderek, sadece 

zihinde a priori genel kavramlar veya kategoriler bulunduğundan hareket eder. Buna karĢılık, Smith 

Hume‟un her iki itirazına da cevap verir ve ilişkisel yaklaşım (relational approach) denebilecek bir 

yöntembilimsel yola baĢvurur. 

 

2. 2 Smith’in nesne düzeyinde Hume’un bilinemezci itirazına cevabı 

Smith, “ilk madde” ve tözsel biçimler” arasındaki iliĢkiyi ilgilendiren mevzuları, Aristoteles 

geleneğinden yararlanarak “içerik” (veya “esas”) ve “özgül öz” (veya “esaslılar”) baĢlıkları altında 

irdeler. Ġlk kavram onun geniĢ, ikincisi ise dar anlamlı tümel kavramına gönderme yapar. Smith, 

geniĢ ve dar tümel kavramların arasındaki iliĢkiye dair kimi temel sorunları “Antik Mantık ve 

Metafizik” baĢlıklı denemesinde tartıĢır. Burada, Platon‟un ideler kuramının “kötü kurulmuĢ 

                                                 
32 Age. 
33 Immanuel Kant,  Kritik der reinen Vernunf (Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1998), 335, B 303, s. 15-23. 
34 Kant, atomist bir doğa kuramını açıkça ifade eden “üçüncü” bir kiĢinin olmadığını iddia eder. Bkz., age., s. 375, B 313, 
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temel”ini35 eleĢtirir. “Bu ilk filozofları yanlıĢ yola sürüklemiĢ gözüken” Ģeyin, “ herhangi bir nesneyi 

oluĢturan Ģeylerin bu nesneden önce var olması gerektiği […] anlayıĢı” olduğunu ileri sürer.36 

Bundan dolayı, Platon ve diğer pek çok antik Yunan filozofu evrensel maddeye ve özgül öze 

“bütün sonsuzluktan ayrı bir varoluĢ”37 atfetmiĢlerdir. Bununla birlikte Smith, Platon ve öteki antik 

Yunan filozoflarının “bilimin en ilk Ģafaklarında”3837 bu tür bir hipotezi (önselciliği) benimsemiĢ 

olmalarını anlayıĢla karĢılayıp açıklanabilir görmektedir. Ama, “iki bin yıldan daha fazla bir süre 

sonra”39 tümellerin tikellere dıĢsal olduğunu düĢünen Locke ve “Kartezyen bir filozof”40 olup insan 

zihninin ilahi olanla derin birliği gibi esrik ve anlaĢılmaz bir fikirden” ve “böylesine tuhaf bir 

hülyadan medet ummuĢ”41 Malebranche gibi filozofların yaptığına anlayıĢ gösteremez. Smith‟in bu 

pasajda akılcı bir filozof ile empirist bir filozofu aynı anda eleĢtirel biçimde zikretmesi ilginçtir. 

Muhtemelen ikiciliğin ve Humecu bilinemezciliğin akılcı olduğu kadar empirist biçimlerini 

kastederek, Smith Ģunu ileri sürer: “Doğayı açıklamak ve genel idelerin kökeninin açıklamasını 

yapmak, günümüzde bile soyut felsefenin en büyük zorluğudur.”42 

Smith, genel maddeyi daima özgül öze gömülü sayar. “…bütün tikel nesneleri oluĢturmuĢ 

gibi gözüken Ģeylerin, bu nesnelerin, biçimin veya özgül özün esası ya da maddesi; onların bu 

maddeye veya Ģeylerin bu sınıfına ait olmasını belirleyen esası” olduğunu ileri sürer.43 Bundan 

hareketle, bilinemezciliğin ve nesne kuramına ikici yaklaĢımların antik ve modern biçimlerini 

çürüttükten sonra, Aristoteles‟in evrensel ve özgül maddeyi tümüyle ayrı madde biçimleri olarak 

düĢünmenin imkansızlığını ortaya çıkarmıĢ olmasına değinir. Smith‟e göre, Aristoteles “bütün 

duyulur nesneleri iki ilkeden; kendisinin her ikisini de eĢit derecede töz diye adlandırdığı madde ve 

özgül öz ilkelerinden oluĢmuĢ” sayar.44 Bundan dolayı, Smith‟in onu okuyuĢuyla, Aristoteles‟e göre, 

genel madde “Ģeylerin belirli bir sınıfına ait özgül bir öz tarafından belirlenmeden, keza herhangi 

bir özgül öz de belirli bir madde parçası halinde cisimleĢmeden” var olamaz.45 Evrensel (tümel) 

                                                                                                                                                              
s.  25-35. 
35 Adam Smith, Ancient Logics and Metaphysics, EPS içinde, s. 125 § 5. 
36 Age. 
37 Age., s. 126 § 6. 
38 Age., s. 125 § 5. 
39 Age. 
40 Age., s. 123n. 
41 Age. 
42 Age. 
43 Age., s. 125/6. 
44 Age. 
45 Age., s. 127. 



 

12 

daima tikele gömülüdür; ona dıĢsal değil içseldir.46 

ÖzdeĢliğin ve özdeĢsizliğin bir birliği olarak nesneye yapılan bu diyalektik yaklaĢımın, 

özelde onun nesne kuramını, genel de ise doğa kuramını ilgilendiren çok önemli içerimleri ve 

sonuçları var. Hume ve Kant‟tan farklı olarak Smith, nesnelerle sırf yalıtık tikel beliriĢler olarak 

uğraĢmaz; daha çok onların tikeller ve tümeller (evrenseller) olarak birbirleriyle içsel ve dıĢsal 

bağlantıları içinde kavranmasıyla ilgilenir. Smith sırf nesnelerin özsel yanlarının bilinmesiyle 

ilgilenmekle kalmaz. Smith‟e göre, nesnelerin görüngüsel boyutu da epistemolojinin temel konusu 

olmak zorundadır. Bu nedenden dolayı,  bilgiye yalnızca özcü veya görüngüsel yaklaĢımları da 

eleĢtirir. Özcülükle görecilik arasındaki karĢıtlık kadar ontoloji ile fenomenoloji arasındaki karĢıtlığı 

da yapay bir karĢıtlık sayar. Bunların ıĢığında ilkelerin her ikisini de daha kapsamlı bir epistemoloji 

kuramı içinde bütünleĢtirmeyi ve genel öz, özgül öz ve görüngüsel özelliklerden oluĢan üç boyutlu 

bir nesne kuramı geliĢtirmeyi amaçlar. 

Smith nesneden “Katılık dediğimiz direnç gücü ya da niteliği”ne sahip olan bir “Katı Cisim 

ya da ġey” olarak bahseder. “Bundan dolayı, onu töz dediğimiz bir Ģey veya kendi baĢına varlığını 

sürdüren ve [sadece bizden değil, aynı zamanda – DG] baĢka her Ģeyden de bağımsız bir Ģey olarak 

telakki ederiz.”47 Bu töz uzayda gaz, sıvı, katı ve ıĢık biçimlerinde bulunur ve uzayda daima belirli 

bir yer iĢgal eder. Smith uzayda karĢılaĢtığımız her Ģeyin keĢfedilmesi gereken bir katılık özelliği 

olduğunu ileri sürer. Tözlerle ilgili bilgimiz daima tarihsel olarak koĢulludur. “Aristoteles ve 

Lucretius‟tan öğrenebildiğimiz kadarıyla, havanın gerçek bir katı cisim veya basınç ve dirence haiz 

olduğunu kanıtlamak için bir dereceye kadar felsefeye gerekli sayıldığı bir dönem vardı. Antik 

devirlerde ve kaba kavrayıĢlarla hava ile ilgili olarak kuĢkulu olduğu zannedilen Ģey, ıĢık söz konusu 

olduğunda hala öyle olmaya devam ediyor…”48 Aynı kural ArĢimet‟e kadar suyun özellikleri için de 

geçerliydi.49 Bu yüzden hava veya su gibi bir töz, (bir üçüncüsü tarafından yerinden edilmedikçe 

“bir baĢka katı ya da dirençli tözün aynı yere girmesine”50 izin verdiği için) bir tözün bu niteliklerini 

taĢımıyormuĢ gibi gözükse bile, bir tözün niteliklerine sahiptir ve bu deneyler yoluyla kanıtlanabilir. 

Dolayısıyla uzayda hiçbir boĢluk yoktur, tersine uzay bir Ģekilde birbirleriyle bağlantı içinde bulunan 

özgül özlerle doludur. 

                                                 
46 Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, yayıncılar D. D. Raphael ve A. L. Macfie. 
47 External Senses, s. 136 § 8. 
48 Age., s. 138 § 15. 
49 Ancient Physics, s. 108/9 § 5. 
50 External Senses, s.139 § 17. 
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Smith, tözlerin dıĢsal ve içsel nitelikleri arasında ayırım yapar. Ġlki tikel ve ilineksel 

niteliklere gönderme yaparken, ikincisi genel niteliklere iĢaret eder. Aristoteles gibi Smith‟in de bir 

dar bir de geniĢ anlamlı evrensel kavramı var. GeniĢ anlamlı kavram, bütün tözlerde aynı olduğu 

düĢünülen niteliğe atıfta bulunur. Smith bunu “esas” veya “içerik” baĢlığı altında irdeler.51 Dar 

anlamlı kavramı ise “özgül öz” baĢlığı altında tartıĢır. Özgül öz, tözlerin tikel bir sınıfında aynı 

olduğu düĢünülen niteliklere atıfta bulunur. 

DıĢsal niteliklere gelince, Smith birincil ve ikincil nitelikler arasında ayırım yapar. Birincilere 

üstü kapalı bir biçimde değinirken, ikincileri belirtik bir biçimde ele alır. Birincil nitelikler “uzayda 

yer kaplama, bölünebilirlik, Ģekil ve hareketlilik ya da hareket veya hareketsizlik kapasitesi”dir.52 Bu 

dört nitelik bütün katı cisimler bakımından aslidir ve bu yüzden “katı bir töz kavramına veya idesine 

mutlaka mündemiçtir.”53 Ġkincil nitelikler sıcaklık, soğukluk, tat, koku, ses ve renktir.54 

Smith‟in nesne kuramı, ĢematikleĢtirme anlamında yorumlanmamalıdır. Onun kayıtlaması 

durağan olmayı amaçlamaz. Tam tersine, Smith‟in doğa görüĢü dinamik bir görüĢtür. Ve modern 

bilimsel doğa kuramlarının arka planına karĢı Aristoteles‟in özelde nesne ve genelde doğa kuramını 

benimser. Örneğin, Aristoteles‟in “ilk hareket ettirici” veya “hareketsiz hareket ettirici”; hiçbir 

“büyüklük”ü55 olmadığı düĢünülen, gizemli, “daha doğrusu en yüksek derece de belirsiz ve 

anlaĢılamaz”56 olduğunu düĢünmektedir. Kendi nesne kavramını geliĢtirirken, Aristoteles‟in 

dinamik bir doğa kuramı sayılan olabilirlik, fiilileĢme ve yoksunluk kategorilerini temel alır: “Evren 

sisteminde, en azından bu konu hakkında Ģimdiye kadar ulaĢabildiğimiz kusurlu görüĢlere bakılırsa, 

büyük zorluk hareket halindeki çok devasa kütlelerin keĢfedilmesi değil, kendilerini çevreleyen 

bütün diğer cisimlere göre tamamen hareketsiz durumdaki en küçük madde parçacıklarının 

bulgulanmasıymıĢ gibi gözüküyor.”57  

Kısaca özetleyecek olursak, Smith Humecu Bilinemezciliğe (daha doğrusu evrensel ile tikel 

arasındaki iliĢkiye her türden ikici yaklaĢıma) itiraz ederken, her tikelin aynı zamanda bir evrensel 

olduğunu; hiçbir evrenselin aynı zamanda tikel ve hiçbir tikelin de evrensel olarak ele alınmadan 

kavranamayacağını ileri sürer. 

                                                 
51 Ancient Logics and Metaphysics, s. 118 § 1. 
52 External Senses, s. 137 § 13. 
53 Age. 
54 Age., s. 144 § 25. 
55 Aristoteles, Physics, yukarda anılan eser içinde, cilt 2, kitap 8, bölüm 10 267b 15-20. 
56 Ancient Physics, s. 115 § 10; ayrıca bakınız yayıncının bu pasaja iliĢkin dipnotu. 
57 External Senses, s. 137 § 12. 
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2. 3 Smith’in Humecu bilinemezciliğe bilen özne düzeyindeki çözümü 

Hume‟un bilen özne düzeyindeki bilinemezci itirazına Smith‟in en dolaysız cevabı onun dil 

felsefesinde bulunabilir. Onun açıklamasına göre, dilin ve genel kavramların oluĢumu ve geliĢimi 

kaynağını toplumun oluĢum ve geliĢiminden alır. Söyleyeceklerime zemin hazırlamak için, Smith‟in 

kimi hazırlayıcı yöntembilimsel düĢüncelerine iĢaret etmek istiyorum. 

 

2. 3. 1 Smith’in felsefeye “bağıntı ilkesi” olarak “iĢlevsel yaklaĢım”ı 

Smith Humecu meydan okumaya yanıt vermek için, gerçekçi bir iliĢkisel yaklaĢımdan yararlanır ve 

Hume‟un nesne kavramının evrensel olmadığını ima eder. Yukarıda gösterdiğim gibi, Smith Humecu 

bilinemezciliğe verdiği cevabında geniĢ ve dar anlamlı bir evrensel kavram arasında ayırım yapar. 

Genel ve ilk maddeyi daima bütün özgül özlere aynı biçimde içerilmiĢ sayar. Eğer bütün özgül özler 

(esaslılar) bazı genel nitelikleri paylaĢıyorlarsa, o zaman felsefenin görevi onların birbiriyle nasıl iliĢkili 

olduklarını ortaya çıkarmaktır. Smith felsefeyi “doğanın bağıntı ilkelerinin bilimi”58 („the science of 

the connecting principles of nature‟) olarak tanımlar ve amacını Ģöyle açıklar: “Felsefe, bütün ayrık 

nesneleri birbirine bağlayan görünmez zincirleri göstermek suretiyle bu kulak tırmalayıcı kaosa ve 

ahenksiz görüngülere bir düzen getirmeye çalıĢır…”59 Smith‟in doğadan hareketle formüle ettiği bu 

ilke, terimin dar anlamıyla ele alınmamalıdır. Onun görüĢündeki iliĢkisel yaklaĢım evrensel bir ilkedir. 

Alıntılanan pasajda ki,  “aradaki olaylara iliĢkin bir bağlantı zincirinin net biçimde keĢfi”yle ilgili60 olan 

bu ilkenin, aynı zamanda “evrenin büyük devrimleri”ni61 araĢtırmaya yönelttiğini ileri sürer. 

 

2. 3. 2 Smith’in epistemolojik sorunlara sosyolojik yaklaĢımı 

Smith‟in anlatımında, bilen özne düzeyinde, felsefe bilgiyi toplumsal iliĢkilerin aynası olarak ele alma 

gereği duyar. Belirli bir çağdaki verili bir toplumda bilginin bir açıklamasını yapmak, toplumsal 

iliĢkilerin bir Ģekilde yeniden inĢasını gerektirir. Bu, yöntembilimsel bireyciliğin merkezi bir kategorisi 

olan soyut “ben” kategorisinin sınırlarının neticede aĢılması gerektiği anlamına gelir. “Dillerin Ġlk 

OluĢumu Hakkında DüĢünceler” (“Languages”) baĢlıklı denemesinden alınan bir pasaj, bu kategoriyi 

kullanmayı reddederken onun düĢüncelerinin arka planını açığa vuruyor. Smith, bir kategori olarak 

“ben”: “… bir türün adı olması söyle dursun, tam tersine, her ne zaman kullanıldıysa, hep belli bir 

                                                 
58 Adam Smith, “Astronomi tarihinin örneklediği gibi, felsefi araĢtırmalara rehberlik eden ve yön veren ilke, EPS içinde, s. 
45 § 12. 
59 Age., s. 45/5 § 12. 
60 Age., s. 42/3 § 9. 
61 Age., s. 45-47 § 12. 



 

15 

bireyi, o sırada konuĢan tekil bireyi belirtir.”62 Bu bakıĢ nedeniyle, Smith üç-kiĢi kavramını kullanır; 

yani o var olan gerçek bir “mikro toplumsal iliĢki” ile baĢlar. Bu üç kiĢiden ikisinin gerçek olması 

gerekir; oysa “üçüncü kiĢi” bazen hayali bir kiĢi olarak kabul edilir. Üçüncü kiĢi gerçek bir birey olarak 

bazen yoktur, ama bütün özneler arası iletiĢimsel durumlarda bir vicdan biçiminde vardır. Ancak, bu 

üçüncü kiĢi, bazı özneler arası durumlarda bir iletiĢimsel eylem hali içindeki iki bireye hakemlik eden 

gerçek bir birey olarak da bulunabilir. Soyut “ben” kavramını kullanan bütün geleneklerin baĢlangıç 

noktası ile Smith‟inki arasındaki fark Ģudur: Ġlki, erkek veya kadın olarak onu bütün toplumsal 

iliĢkilerinden arıtılmıĢ bir biçimde, soyut “ben” bakıĢının sınırları içinde onun üzerinde düĢünüp 

dururken, ikincisi soyut-somuttan tam somuta ilerleyerek onun düĢüncelerini giderek daha karmaĢık 

ve genel toplumsal iliĢkilere doğru açınlamayı amaçlar. 

 

2. 3. 3 Smith’in epistemolojide emek kavramından yararlanması 

Eğer Kant‟ın epistemolojisinin izinden gidersek özne-nesne iliĢkisi ile uğraĢırız. Öznenin 

epistemolojik hedefi nesneyi kendine mal etmektir. Epistemolojik etkinliklerin sonunda özne Ģunu 

söyleyebilmelidir: “Benim için nesne.”63 Aynı ilke Smith‟in epistemolojiye yaklaĢımı bakımından da 

geçerlidir. Ama özneler arası bir yaklaĢıma sahip olduğundan, Smith muhtemelen Ģöyle diyecektir: 

Epistemolojik etkinliklerimizin sonunda Ģunu söyleyebilmeliyiz: Bizim için nesne. 

Diğer bir deyiĢle, epistemoloji öznenin nesneyi kendine mal ediĢinin önkoĢulları üstünde 

düĢünüp taĢınır. Genel kavramlar sorunu özellikle bu bağlamda ortaya çıkar ve bu konu kendinde şey 

diye adlandırılabilecek bir Ģeyin var olup olmadığı ve onun bilinip bilinemeyeceği sorusuyla ilgilidir. 

Hume ve Kant‟tan farklı olarak, Smith kendinde Ģey (ilk madde) diye adlandırılabilecek bir Ģeyin 

mevcut olduğunu ve onun temellük etmek yoluyla bilinebileceğini düĢünür. Ama özne nesneyi 

temellük etmek için hangi araçları kullanır? Onsekizinci yüzyılda, Kant gibi filozofların pek çoğu, 

ÜÇÜNCÜ bir dolayımlama olarak imgelem kapasitesine atıfta bulunmuĢlardır.64 Smith, imgelem 

kapasitesinin epistemolojiye genel-geçer uygulanıĢı konusunda kimi kuvvetli çekincelere sahipmiĢ gibi 

gözükür ve imgelem kapasitesinden, sadece sınırlı anlamda özne ile nesne arasındaki bir üçüncü 

dolayımlayıcı olarak bahseder. Diğer kategorilerin yanı sıra, imgelem Smith‟in ahlak felsefesinde, 

toplum, siyaset ve tarih kuramında merkezi bir yere sahiptir. Descartes‟tan farklı olarak ama Kant‟a 

benzer bir biçimde, Smith imgelem kapasitesini vazgeçilmez sayar. “Astronomi Tarihi” baĢlıklı 

                                                 
62 Adam Smith, “Considerations Concerning the First Formation of Languages” [Languages], LRBL içinde, s. 219 § 32. 
63 Kritik der reinen Vernunft, 156, B 138, 182, B 138 § 26. 
64 Bkz, age., 240, B 177 § 10. 
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denemesinde, imgelemi bilmeye yönelik güdülenim kapasitesi olarak tanımlar. Bu haliyle o algı 

kapasitesinden farklıdır. Bizim algı kapasitemiz “dır”ın sınırları içinde kalırken, imgelem kapasitemiz 

aynı zamanda bizi “dır” ötesinde “meli/malıdır”a taĢıma potansiyeline sahiptir. 

Smith Kant‟tan farklı olarak, kendinde şeyin imgelem kapasitesi yoluyla bilinemeyeceğini 

düĢünür. Zira algı ve imgelem kuramlarında biz yalnızca renk ve biçim gibi dıĢsal niteliklerin ve 

uzamsal iliĢkilerin bilgisiyle ilgiliyiz; kendinde görünür olanın, yani ne “rengin altında yatan dip 

tabaka”nın bilgisi ne de apaçık görünürlüğü neden olanın, en “dip tabakanın kendinde 

barındırdığı”nın65 bilgisiyle değil. Bunu aĢağıdaki düĢüncelerden hareketle daha net biçimde 

görebiliriz: Özne-nesne iliĢkisi, Aristoteles‟in ileri sürdüğü gibi, hem nesnenin özneyi etkilemesi hem 

de öznenin nesne üzerinde eylemesi anlamında, mutlaka “eyleyen ile üstünde eylenen”in66 bir 

iliĢkisidir. Algı ve imgelem kuramlarında, biz sadece nesnenin dıĢsal nitelikleriyle özneyi nasıl 

etkilediğini göz önünde tutarız, öznenin nesne üzerinde nasıl eylediği veçhesini değil. Bu yüzden, 

özne-nesne iliĢkisi ile sırf algı ve imgelem çerçevesi içinde uğraĢıyorsak, ister istemez özneyi nesne, 

nesneyi de eyleyen fail haline sokarız. Çünkü özne ile nesne arasındaki dolayım duyum ve imgelemle 

kesilmez. Bu yalnızca dıĢsal değil aynı zamanda içsel nitelikleri de bilmek için, gerçek bir müdahalenin 

ve dolayımın gerektiği anlamına gelir. Nesnelerin bizim için olduğunu söylememizi mümkün kılan 

tam da bu kapsamlı bilgidir. 

Smith, kendinde Ģeyin imgelem kapasitesiyle bilinemeyeceği konusunda Descartes ile hemfikir 

olsa bile, sezgi kapasitesinden bahsetmez. Aksine, özne ile nesne arasında, duyu algısı ve imgelemeye 

ek olarak, üçüncü bir dolayımlayıcı olarak emek kavramına dikkat çeker. Ġnsan etkinliğinin bu istisnai 

biçimi öznelerin nesneleri kendine mal etmesini mümkün kılar ve hayvan yaĢamına karĢıt olarak bir 

insani yaĢam oluĢturur. Emek insani yaĢamın temeli ve bu sıfatla da tüm diğer toplumsal pratiklerin 

ontik temeli olarak iĢ görür. Smith bu düĢünceden hareketle, Hans Heinz Holz‟un adlandırmasıyla67 

insanların diğer canlılardan farklı olarak “dıĢmerkezli konumlanıĢı” („eccentric positionality‟) olarak 

tanımlanabilecek bir antropolojik ilkeyi formüle eder. Ve öteki hayvanların “onun [yiyeceğin - DG] 

piĢirmeyle iyileĢtirileceğine veya bir sosla daha hoĢ yahut besleyici hale getirileceğine dair hiçbir 

kavrayışa sahip olmadığı”nı68 ileri sürer. Oysa, kavramlar geliĢtirme yeteneği sayesinde insanlar aletler 

yapar ve söz geliĢi ateĢ gibi doğal güçleri mal edinirler. Onlar bu güçleri besinlerini “hazırlamada” 

                                                 
65 On the Soul, 2. kitap, 7. bölüm, 418a 26 – 418b 10. 
66 Age., 5, 417a 1. 
67 Bkz.,  Hans Heinz Holz, Dialektik der Widerspiegelung (Köln, 1983), s. 128-140. 
68 Adam Smith, Lectures on Jurisprudence [Lectures Jurisprudence], yayıncılar R. L. Meek, D. D. Raphael ve P. G. Stein (Indiana 
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kullanırlar ve “bunun yol açtığı değiĢimin yararlı etkilerini” keĢfederler. “Bu Ģekilde hazırlanan 

yiyeceklerin daha hoĢ diye” (metinde aynen böyle) hemen tadına varırlar ve “deneyimle bunun” kendi 

“zayıf ve ufak tefek midelerinin ham ve iĢlenmemiĢ yiyeceklere göre daha rahat çalıĢmasını 

sağladığını…” öğrenirler.69 

Böylece insanlar doğal nesneleri saf doğal kategorilerden doğal-toplumsal kategorilere 

dönüĢtürürler; söz geliĢi saf doğal bir kategori olan “ağaç”ı doğal-toplumsal “masa” kategorisi haline 

soktuğumuz zaman bunu yaparız. Smith bu düĢünceyi Hukuk İlmi Üzerine Okumalar (Lectures on 

Jurisprudence) adlı çalıĢmasında açıkça formüle eder: “Havanın doğal (aynen metindeki gibi) ısısı 

tümüyle havanın muhtelif değiĢimlerinden pek az rahatsızlık duyuyormuĢ gibi gözüken (aynen 

metindeki gibi) diğer hayvanların durumuna uyarlıdır (aynen metindeki gibi). Oysa bu hafif ve belli 

belirsiz değiĢkenlik bile onun [insanın] narin ve kolay etkilenir bedenine haddinden fazla sert gelir.”70 

Smith Ģöyle devam eder: “Bu ele avuca gelmez öğenin onun [insanın] elinden çıkma her hangi bir 

değiĢikliğe boyun eğmediği kestiriliyor olsa gerek, ama o da bedenin çevresinde kendisine bir çeĢit 

yeni atmosfer; herkesi çevreleyen bildik havadan daha yumuĢak, ılık ve huzurlu bir atmosfer 

oluĢturur. Bu amaçla kendisini bedenini sarmalayan giysilerle donatır ve kendisine bu atmosferi yakın 

dolaylarından biraz daha ötelere yayan bir ev inĢa eder.”71 Bu, insanların kendilerine ait bir mesken ve 

kültür inĢa etmelerini mümkün kılar; yani “ısının ve ıĢığın içeri girmesine izin veren ama rüzgarı ve 

yağmuru dıĢta tutan pencere camı” olmaksızın, bu güzel ve mutlu buluĢu hazırlayan bütün bilgiye ve 

sanat gereksinimine rağmen (…), dünyanın bu kuzey parçaları çok rahat bir yurtlanma alanına pek 

müsait olmayabilirdi…”72 Smith, bu süreci aynı zamanda “toplumun ilerlemesi”73 olarak tanımlar. 

Genel olarak felsefe (ve özel olarak metafizik) bu süreçten doğar. Örneğin, “geçimi istikrarsız 

ve yaĢamı her gün en kaba tehlikelere maruz kalan bir vahĢi” der Smith, “keĢfedildiğinde, doğanın 

tiyatrosunu onun imgelemi ile daha bağlantılı bir temsile dönüĢtürmekten baĢka bir amaca hizmet 

etmiyor gibi gözükeni araĢtırıp bulmakla kendini avutacak hiçbir eğilim taĢımaz. Olayların seyri içinde 

filozofların zihnini karıĢtıran bu daha küçük tutarsızlıkların çoğu, onun dikkatinden tümüyle kaçar.”74 

                                                                                                                                                              
Polis: Liberty Fund, 1982) s. 334 (italikler bana ait). 
69 Age. 
70 Age. 
71 Age., s. 334/5. 
72 Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, yayıncılar R. H. Campbell ve L. Skinner, metin 
düzeltmeni W. B. Todd (Indiana Polis, Liberty Fund. 1981, cilt 1, s. 23. 
73 Languages, s. 217 § 29. 
74 History of Astronomy, s. 48 § 1. 
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Bundan dolayı o her Ģeyi, bilgelik ve erdemi bile ihtiyaçların tatminin hizmetkarı olarak tanımlar.75 

Ama emek üretkenliğinin geliĢmesi sayesinde “geçim istikrarsız olmaktan çıkar”, “insanlığın merakı 

artar ve korkuları azalır.” Bu geliĢme sayesinde insanların kimi sınıfları, “onları doğanın görüngülerine 

karĢı daha ilgili, onun en küçük düzensizlikleri konusunda daha dikkatli ve bütün bunları hangi 

zincirin birbirine bağladığını bilmeye daha istekli kılan boĢ zamana sahip olurlar.”76 

 

2. 3. 4 Smith’in toplumun ilerlemesinin aynası olarak genel kavramların ve metafiziğin 
oluĢumu ve geliĢimine iliĢkin tarihsel açıklaması 

Smith “dilin kökeni ve geliĢimi”77 ile varlık belirticiler, sıfatlar, ad-sıfatlar, sayılar ve Ģahıs zamirleri gibi 

genel kavramların oluĢumu arasında yakın bir bağ görür. Onun tekil kiĢi zamirlerine yaklaĢımının bir 

irdelemesi, Hume ile Smith arasında bir fikir birliği olduğunu gösterebilir. Smith özellikle “ben”i 

“…bir türün adı olması Ģöyle dursun, tam tersine, her ne zaman kullanıldıysa, hep belli bir bireyi, o 

sırada konuĢan tekil bireyi belirtir” Ģeklinde tanımlar. Bu tanım, aslında Hume‟un genel tasarımlar her 

ne kadar “temsillerinde genel olabiliyorlar”sa da, “kendi baĢlarına tekil”dirler Ģeklinde iddiasıyla 

çakıĢabiliyor. Ama esaslı bir uyuĢmazlık da var. 

Söz geliĢi bir “masa”yı alalım. Sadece tek bir masa varsa biz masa sözcüğü ile ancak bu masayı 

tanımlarız. Eğer biri sıfatlar kullanarak daha fazla her hangi bir niteleme yapmaksızın “masa” diyorsa, 

etrafında bulunanların her biri kastedileni anlar, çünkü yalnızca bir masa vardır. Ama birden fazla 

masa varsa, genel masa kavramına baĢvururuz, çünkü bazı ayırıcı özellikleri paylaşmaları nedeniyle Ģimdi 

bütün masalar aynı isim (genel kavram) altında toplanmıĢlardır; aksi halde biz onları bir “cins isim”78 

veya “genel isim”79 altında toplayamazdık. Birden fazla masa varsa, hangi masanın kastedildiğini 

baĢkaları için anlaĢılır kılmak için sıfatlar kullanarak ve/veya onun durduğu yerin uzamsal 

bağıntısından bahsederek daha fazla nitelendirme yapmamız gerekir. Hume‟u bu genel kavramı 

kullanmamaya sevk eden, muhtemelen bu “paradoks”tur. 

Ama Smith‟in görüĢünde, doğanın insan emeği yoluyla yukarıda tasvir edilen yaygın ve yoğun 

temellük edilme süreci, kendi yansımasını toplumun yapısı ve geliĢimi içinde de bulur. Bu, sırası 

geldiğinde, bir “düzenleme veya sınıflandırma”80 ve “soyutlama ve genelleme”81 süreci olarak dilin 

                                                 
75 Lectures Jurisprudence, s. 338. 
76 Age., s. 50 § 3. 
77 LRBL, s. 9. 
78 Languages, s. 204 § 1. 
79 Age., s. 205 § 3. 
80 Age., s. 207 § 7. 
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yapısı ve geliĢiminde kendisini gösterir. “Toplumun ilerlemesi”, yani onun artan karmaĢıklığı, dıĢsal ve 

içsel ihtiyaçların zenginleĢen yapısı ve bu ihtiyaçları giderme araçlarının birikimi kendi yansımalarını 

“dilin geliĢimi” içinde de yaratır. Sınıflandırma veya genelleme süreci andırma veya benzerlik ile 

benzemezlik ve aşinalık ilkeleri temelinde yürür. Andırma veya benzerlik ile benzemezlik ilkeleri bilen 

öznelerden bağımsız olarak var olan doğal görüngüler arasındaki iliĢkiye atıfta bulunur; oysa aĢinalık 

bu benzerlik ve andırmaların keĢfine gönderme yapar. Bu aĢinalık, yani doğal görüngüleri kendine mal 

etme ve açıklama süreci ne kadar ilerlerse, bu görüngülerin durmaksızın zenginleĢen, alt-sınıflar ve 

alt-kavramlar dizisi oluĢturan bazı sınıflar veya “cins isim[ler]”82 ya da genel kavramlar altında 

toplanmasını gerekli kılan durumlar o kadar artar. 

Smith, düĢünsel alem dahil, toplumun ilerlemesini öğrencisi John Millar‟ın deyiĢiyle 

“insanlığın doğal tarihi”83 olarak tanımlar. Örneğin, “Diller” adlı denemesinde Ģunu söyler: “Hiç 

konuĢma öğretilmemiĢ ama insan toplumundan uzakta yetiĢip büyümüĢ iki vahĢi”yi düĢünürsek, 

onlar, “sayesinde karşılıklı isteklerini birbirleri için anlaĢılır kılacakları bu dili biçimlendirmeye, elbette 

belirli nesneleri göstermeyi düĢündükleri her durumda belirli sesler çıkararak baĢlayacaklardı.”84 Bu pasaj, 

Smith‟in yaklaĢımının en az üç yöntemsel öğesini içeriyor. İlk olarak, o bir özneler-arasılığı kullanarak 

genel toplumsal iliĢkileri anlamaya çalıĢır. Toplumun oluĢumunu aynı zamanda dilin oluĢumu olarak 

açıklar ve değerlendirmelerine iki vahĢi hipoteziyle baĢlar. İkincisi, Smith‟in sözünü ettiği ve 

gereksinimlerin bir diğer ifadesinden baĢka bir Ģey olmayan “karĢılıklı istekler”, onun içsel önselcilik 

kavramına iĢaret eder. Üçüncüsü ise, o kendi epistemolojisinde, gerçekçi bir yaklaĢımla iĢ görür. Bundan 

dolayı, dıĢsal nesneleri bizden bağımsız ve bize dıĢsal olarak ele alır (dıĢsal önselcilik). Bu ilkenin bir 

ifadesi olarak, Smith sesleri (sözcükler çok daha sonraki bir buluĢtur), “varlık belirticiler”i85 ya da 

“varlık belirtici adlar”ı86 “belirli varlıklar”ın87 veya “tikel nesneler”in88 göstereni olarak kabul eder. 

Bunlar içeriklerini gösterdikleri nesnelerden alırlar. Gösterilen nesnelere herhangi bir baĢvuru 

olmaksızın, “konuĢma betilerinin kendilerine has hiçbir değeri” olamaz.89 Bununla birlikte, bu icat 

veya Smith‟in deyiĢiyle adların “kurumlaĢması, bir dil icat etmekte olan kiĢilerin ilk akıl ettiği iĢler 

                                                                                                                                                              
81 Age., s. 206 § 7. 
82 Age., s. 204 § 1. 
83 John Millar, The Origin of the Distinction of Ranks (Bristol/Tokyo, 1960), s. 11. 
84 Languages, s. 203 § 1 (italikler bana ait). 
85 LRBL, s. 9 § 18. 
86 Languages, s. 203 § 1. 
87 LRBL, s. 9 § 18. 
88 Languages, s. 203 § 1. 
89 LRBL, s. 26 § 57, 
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arasında yer alacak”90 ve bu, “büyük olasılıkla dilin oluĢumuna giden ilk adımlardan biri olacaktı.”91 

Bunlar, 

Birbirleriyle karĢılaĢmıĢ ve meskenlerini aynı yerde kurmuĢ iki vahĢi, bunu hemen takiben en 

sık akla gelen ve onları en çok ilgilendiren nesneleri göstermek için iĢaretler bulmaya 

çalıĢacaklardı. Barındıkları mağara, kendisinden besinlerini temin ettikleri ağaç veya suyunu 

içtikleri çeĢme, çok geçmeden muayyen adlarla birbirlerinden ayırt edileceklerdi; çünkü bunlara 

iliĢkin düĢünceleri birbirlerine aktarma vesileleri sıkça doğacak  ve karşılıklı rıza ile sayelerinde 

bunun baĢarılabildiği belirli iĢaretler üzerinde mutabık kalacaklardı.92 

Smith burada “iki vahĢi”nin aĢina oldukları belirli nesneleri belirtmek için, karĢılıklı anlaĢmayla belirli 

adları veya varlık belirticileri nasıl bulduklarını anlatıyor. Mağara, ağaç ve çeşme varlık belirticileri sadece 

„bilirli‟ nesneleri değil, aynı zamanda onları çevreleyen ve kendilerine ihtiyaçlarını giderme vasıtaları 

sağlayan doğal “çevre”yi tanımlarlar. Çünkü bunlar “onların en çok aĢina” oldukları ve bundan dolayı 

kendilerinden “söz etmek için en çok sebeplerinin bulunduğu” doğal nesnelerdir.93 

Eğer biz bu iki vahĢinin “ilkel jargon”94 aĢamasında kalırsak, Smith ihmal edilebilir bazı 

kayıtlarla birlikte Hume‟un savına katılabilirdi; çünkü bu “ilkel dil”de her varlık belirtici tekil bir 

nesneyi tanımlar. Ancak, Smith‟in görüĢüne göre, Hume‟un baĢarısızlığı, bu tekil kavramları mutlak 

olarak ele almak ve onları tarihsel geliĢmeleri içinde izlememektir. Smith‟in Hume‟un savına itirazı bu 

noktada, bu aĢamada ve yine onun görüĢüne göre metafiziğin ortaya çıkmaya baĢladığı yerde baĢlar: 

Sonraları, bu iki vahĢinin daha da genişleyen deneyimi onları gözlem yapmaya sevk ettiği ve 

zorunlu nedenler onları baĢka mağara, ağaç ve çeĢmelerden söz etmeye mecbur bıraktığı 

zaman, onlar tabii ki bu yeni nesnelerin her birine aynı adı vereceklerdi. Bu sayede onlar ilk 

kez tanıĢtıkları benzer nesneyi dile getirme alıĢkanlığı edindiler. Bu yeni nesnelerin hiç birinin 

kendine ait herhangi bir ismi yoktu, ama her biri böyle bir isim almıĢ bir baĢka nesneye tıpatıp 

benziyordu.95 

 

                                                 
90 Age., s. 9 § 18. 
91 Age., s. 203 § 1. 
92 LRBL, s. 9 § 18 (italikler bana ait). 
93 Languages, s. 203 § 1. 
94 Age. 
95 Age., s. 203/4 § (italikler bana ait). 
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Bu yüzden: 

Bu vahĢilerin, yenilerin çok yakın bir benzerlik gösterdiği eskileri ve eskilerin adlarını 

anımsamadan bu yeni nesneleri gözlemleyebilmesi imkansızdı. Bu yeni nesnelerin her hangi 

birinden söz etmek veya onu birbirlerine göstermek için vesileleri olduğu zaman, onlar elbette 

eski birine karĢılık düĢen ismi telaffuz edeceklerdi; o esnada bu fikir onların belleğinde her 

halükarda en kuvvetli ve canlı biçimde belirmekten geri duramazdı . Bu yüzden, baĢlangıçta 

tekillerin özel isimleri olan bu sözcüklerin her biri, farkına varmadan bir çokluğun cins ismi 

halini alacaktı.96 

Dilin yapısında yansımasını bulduğu gibi, toplumun doğayı kendine mal etme yolunda da bu 

ilerlemenin bir sonucu olarak, “cins isimler” veya “genel isimler”97 ortaya çıkar. Ne var ki, Humecu 

itiraza bir cevap olarak, Smith‟in genel isimlerin veya kavramların oluĢumuna iliĢkin açıklaması, bu 

noktadan itibaren büyük bir zorlukla yüz yüze kalır. BaĢlangıçta tekil bir nesneyi tanımlayan belli bir 

varlık belirtici, Ģimdi genel bir isim olarak sadece belirli bir nesneler çokluğunun bir tür olarak 

benzerliğini tanımlıyor; çünkü “bir türü oluĢturan Ģey, yalnızca birbirleriyle belirli bir derecede benzerlik 

gösteren bir takım nesnelerdir ve bu yüzden onların herhangi birini ifade etmek için kullanılabilen tek 

bir isimle gösterilmiĢlerdir.”98 Ama Smith sadece tümelleri değil, aynı zamanda tikelleri de hesaba 

katmak ister. Bu, “çeĢitli parçaları (…) bir bütün olarak” incelemeyi gerektirmekle kalmaz, aynı 

zamanda “bu parçaların birbirleriyle olan bağlantı ve ilgiler”inin de incelenmesini gerektirir. Smith‟in 

bu aĢamada uğraĢmak zorunda olduğu farklı soru, tekil bir nesnenin yalnızca genel yönünü 

tanımlayan bu genel adları kullanarak tekil nesnelerin nasıl adlandırılabileceğidir. 

Nesnelerin çok büyük bir kısmı, bu türden genel adlarla ayırt edilmiĢ biçimde kendi uygun 

sınıflarının ve çeĢitlerinin altına böylece yerleĢtirildiği zaman, her muayyen çeĢidin veya türün 

altında kapsanan bu neredeyse sonsuz sayıdaki tekilin, türün genel adından farklı, kendilerine 

ait herhangi bir tikel ya da özel ada sahip olabilmeleri imkansızdır. Bu yüzden, herhangi bir 

tekil nesneden söz etme gereği doğduğunda, onu aynı genel ad altında kapsanan öteki 

nesnelerden, ya ilkin onun özgün nitelikleriyle veya ikinci olarak, onu bazı baĢka Ģeylere dahil 

eden özel iliĢkiyle ayırt etmek çoğu kez kaçınılmaz hale gelmiĢtir.99  

                                                 
96 Age., s. 204 § 1.  
97 Age., s. 205 § 3 
98 Age., s. 205 § 2. 
99  Age., s. 205 § 3. 
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Doğayla bu “geniĢleyen deneyim”100 metafizikte daha fazla bir artıĢa yol açar ve bunun bir sonucu 

olarak bir takım baĢka sözcük dizileri, yani “isim-sıfatlar”, “edatlar” ve “rakamlar” ortaya çıkar. 

Burada ilk bahsedilen iki sözcük dizisine, yani isim-sıfatlara ve edatlara değinmek istiyorum. Smith‟in 

görüĢüne göre, birinciler niteliği ikinciler ise iliĢkileri ifade eder. Ona göre, “kendi baĢlarına soyut 

olabilseler bile ne nitelik ne de iliĢki soyut biçimde var olabilir. Alalım yeşil örneğini. Bu, kayıtlayıcı 

olduğu düĢünülen bir özelliği veya daha somut biçimiyle söylenirse, kendisine bunun uygulanabildiği 

tekil nesneyi ifade eder. Açıktır ki, bu tür sözcükler, aynı genel ad altında kapsanan belirli nesneleri 

diğerlerinden ayırt etmeye yarayabilir. Örneğin, yeĢil ağaç sözcükleri belirli bir ağacı kurumuĢ veya 

kavrulmuĢ olan diğerlerinden ayırt etme görevi görebilir.”101 Benzer biçimde, edatlar (…ın/in, …a/e, 

yukarı, aĢağı) “müĢterek ilgi nesnesiyle somut biçimdeki”102 belirli iliĢkileri ifade ederler. Bununla 

birlikte ne sıfat ne de edat belirli bir nesneye atıfta bulunmak için yetmiyorsa, aynı anda ve aynı cümle 

içinde her iki sözcük takımını kullanabiliriz. “Örneğin, çayırın yeĢil ağacı dediğimiz zaman, biz belli 

bir ağacı yalnızca ona ait bir özellikle değil, aynı zamanda bir baĢka nesneyle içinde bulunduğu iliĢkiyle 

de ayırt ederiz.”103  

Sonuç olarak, toplumun doğayı kendine mal ediĢinin ilerleyiĢi içinde, nesnelere iliĢkin 

sınıflandırmalar yerleĢik hale geldiği andan itibaren, baĢlangıçta belli bir nesneyi tanımlayan varlık 

belirticiler, Hume‟un görüĢüne karĢı olarak Smith‟e göre, Ģimdi aynı nesnelerin bir sınıfını ifade eder 

ve genel bir kavram halini alırlar. Ve biz bu özellikleri ancak dıĢsal duyumlar yoluyla algılarız, ama 

onların birbirleriyle iliĢkilerini imgelem kapasitemiz sayesinde kurarız. Bundan dolayı , Smith‟in  

Descartes‟ınkinden farklı olan açıklamasına göre, biz ne dıĢsal duyu algısından ne de sağduyumuzdan 

veya imgelemimizden vazgeçebiliriz. 

                                                 
100 Languages, s. 203 § 1. 
101 Age., s. 205 § 4. 
102 Age., s. 206 § 5. 
103 Age. 
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