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[3/4] Bismillâhirrahmânirrahîm
İnsanda hariçten kat’-ı nazarla bazı malûmât-ı evveliyye var mıdır, yoksa
malûmât külliyen havâdis-i cismâniyyenin ikâzıyla mı hâsıl oluyor? Bu bir meseledir:
Fransa hükemâsının ser-efrâzı Descartes, yeniden keşf ve isbat için her şeyde
şübhe ve tereddüd eylediği hatta kendi cismini bile unuttuğu vakit “ben” tabirinin
medlûlü olan zatından şübhe edemeyip o “ben” cisminden ve cismâniyetten başka
bir şey olduğunu yakînen cezmeylemiştir. Descartes’ın bu cezmine nazaran, insanda hariçten nazar-ı kat’ ile bazı malûmât-ı evveliyye bulunacağı iddia olunabilir ise
de, biz daha ileri varacağız! Şu kadar ki, bu tecavüz Descartes’ın mâfevkinde bir
iktidâr-ı ilmîyi hâiz olmak iddiasıyla değil, belki kendimizde Descartes gibi [4/5]
isbât-ı müddeâya bu yoldan girişmek için lâzım olan liyakati göremediğimizdendir.
Fi’l-vâki’ mesele mâverâ’-i tabî’attan açılacak olur ise, ârâ-yı kesîre-i muhtelifenin müctemi’ olduğu öyle bir mevkiden pek güç geçilebilir.
Hangi mesleğe gidilir ise gidilsin, isterse tabib Cabanis’nin mevâdd-ı
gıdâiyyenin midede hazm olunarak deverân-ı demi hâsıl eyledikleri gibi te’sîrât-ı
hâriciyye dahi beyinde efkârı vücuda getirmeleri yolundaki mâddiyyûn mesleği tutulsun (!) malûmât-ı evveliyyeyi bu hallere göre dahi anlaşılabilecek bir sûrette tarif
etmeye lüzûm görülmüştür.
Henüz kadem-nihâde-i arsa-i fenâ olan tıfıl, bi’l-cümle vukuattan bî-haber
olduğu halde, acaba kendi vücudundaki harekât-ı mâddiyyeyi idrâk ile ahvâl-i
vicdâniyyeye vâkıf olur mu? Ağladığı görülür. Lâkin o bir te’sîrin neticesi midir?
Tebessüm eder. Bu tebessüm bir hazz-ı derûna alâmet olabilir mi? Yoksa bütün
bu haller fisyoloji (menâfi’ü’l-a’zâ) tecrübelerinde ruhsuz cisimlerde münebbihâtın
asâba te’sîriyle vuku’u müşâhed olan fiil-i mün’akis kabîlinden manâsız hareketten
ibâret midir? Çocuğun gözleri görür, vücudu harekete başlar. Lâkin o görmek veya
diğer nev’ hissiyât, şu garîbi olduğu âleme alışmamış olan çocukta idrâk suretine
girmek için bir hayli [5/6] zaman lâzımdır. Çocuk müşâhedâtını idrâke başlar. Mesela bir ışık görürse saldırır. Ama onun bu’d u kurbunu temyîz edemediği iki surette
dahi onu tutmaya çabalamasıyla zâhir olur. Demek olur ki idrâkin husûlü için evvel
emirde alât-ı hissiyyenin rumûzâtına kesb-i meleke etmek lâzımdır.
İşte buraları böyle olduğu halde, nazar-ı dikkatimizi celb edecek bir başka
cihet vardır: Çocuk, mehdinde katıca bir şeye tesadüf ederek müteessir olup ağlar.
Ve ol şeyin kendisinden başka bir şey olduğunu idrâk eyler. Ol vakit Descartes’ın
güç bela keşf edebildiği “Ben, benim.” fikrini edinip kendisinden başka bir âlem
olduğunu dahi idrâk eyler.
Bu suretle hariçten vuku’ bulan ikâz ile olmuş olduğu halde bile, “Ben, benim. Şu his eylediğim eşya da mevcuttur.” kaziyesi akl-ı insanîde o kadar takarrur
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“Berâhîn-i mezkûre hep kuvve-i vâhime vasıtasıyla mâddiyâttan münteza’
düstûrlardan ibarettir.”

diye anlaşılmaz ibârât ile ulûm-ı sahîhanın ulûm-ı tecrübiyye menzilesine tenzîline
çalışmasına manâ vermek güç bir şey ise de, “hemen hiçbir mes’elesinde” diye şübhe
ve tereddüt anlattıran bir sözden hakikat-i hâle ‘adem-i vukûf anlaşılmakla, bilmezlik ile yazılmış olacakları çıkıyor ise de delâil-i akliyyeyi ve münâkaşât ve isbât
ve netâyici inkâr ile “düstûrlardan ibarettir” diye bazı netâyicin hülâsası veyahud
tatbikâtta kolaylıkla isti’mâl için gerek [8/9] hulâsaten ve gerek işârât-ı mahsûsa ile
ifade olunan düstûrlara hasr ile bunları da güya pergâr ile ölçerek husûle getirilmiş
bir takım şeyler zannedecek derecede bir gaflet ile Belâgat-ı Osmaniyye’ye ta’lîk-i
itirâz eylemek doğrusu pek de münâsebet alır bir şey değildir.
Ancak kıymetçe tahavvül eyleyip esâsen değişmeyen bir takım mes’elelerin
halline hizmet eden bir ta’bîr-i cebrîye ulûm-ı riyâziyyede düstûr denilir. Kimya
ve madeniyâtta ise ecsâm-ı basîteyi ve terkib eyledikleri cisimleri ifâde için mevzû’
olan işârât ve alâmât-ı mahsûsadan teşkîl olunan hey’et-i mecmûaya kezâlik düstûr
denilir. Hikmet-i tabî’iyyede tecrübî düstûrlar vardır. Lâkin bunlar riyâziyedeki gibi
bir davânın neticesinden istihsâl olunmuş olmayıp tecrübe ve rasadâtın hülâsasını
hâvî ve ancak ahvâl-i mahsûsada kabîl-i tatbîk olan düstûrlardır ki havâdisi yekdiğerine rabt eden ulûm-ı tabî’iyye nazariyâtını hâsıl ederek havâdisin suret-i
umûmiyyesine tatbîk olunabilen kavânîn-i tabî’iyyenin istintâcına hizmet ederler.
Hâlbuki buralarını fark etmeksizin ulûm-ı riyâziyyeyi hissiyât arasına koymak gibi bir yanlışlığı daha birinci defa olarak işitiyorum. Vâkıâ tatbîkât-ı hendesiyyede maddiyâtı alât-ı mahsûsasıyla ve eşkâli pergâr ile ölçmek vardır. Fakat
“Bir müsellesin üç zâviyesi iki kâimeye müsâvîdir.” düstûrunu zâviyeleri minkale
ile ölçerek buldum diyen bir mühendis yoktur. [9/10]
Acaba sâhib-i Ta’lîkât, mâddiyât arasından bize tam bir şekl-i hendesî ile
müşekkel bir şekil bulup çıkarabilir mi? Yoksa hat yerine bir iplik, mahrût yerine
bir şekerci külâhı mı gösterir? Ama tabî’atta eşkâl-i muntazama yok mudur? Belki!
Fakat zihinde tasavvur olunan eşkâl ile tabî’atta bulunan eşkâl arasında -tatbîkâtta
sarf-ı nazar olunsa- hissolunamayacak derecede bir ihtilâf olsun bulunmamak pek
güçtür.
Cism-i ta’lîmî ile cism-i tabî’înin farkı buradan gelir. Vâkıâ aded cihetiyle
eşyâ-yı ma’dûde kemiyete tevâfuk ve tetâbuk eyler, lâkin o adedlerin nisbetleri mücerred kıyâs ile anlaşılmıştır. Yoksa ol eşyâyı ortaya getirip de sayılmış değildir. Ya
cezr-i asâmma ne diyelim? Bunların kıymet-i hakîkîsini bulmak mümkün müdür?
Nisbetler sırf kemiyet üzerine düşünerek bulunur, sonra tatbîk olunur. Yani çakıl
taşlarını buradan şuraya nakil yahud parmakları ta’dâd ile bazı şeyleri hesab etmek
koca karıların işi ise de kavâ’id-i hesâbiyye ile uğraşanlar mücerred mülâhazât-ı
akliyye ile ta’lîm-i nazariyyât ederler.
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Havâ-yı nesîmî derûnunda sukût eden ecsâmın, bâdî-yi emirde muhtelif zamanlarda sukût eyledikleri müşâhede olunarak câzibe-i arziyyenin [12/13] her birine diğer türlü tesir eylediği hâtıra gelir gibi olduğu halde, havâdan hâlî olan Newton borusunda tecrübe olundukta, keyfiyetin ber-aks olduğu yani her nev’ cisimler
müsâvî zamanlarda sukût ederek, câzibe-i arziyyenin cümlesine bir tesir eylediği ve
diğer tecrübeler ile dahi şiddet-i te’sîr-i cevher ile mütenâsib bulunduğu zâhir olur.
Güneş, müstevî-yi ufku tecavüz etmeden evvel tulû’ etti(ği) hissolunduğu
halde, henüz tahte’l-ufk bulunduğu in’itâf-ı şu’â’ kaidesini ba’de’l-mütâlaa anlaşılabilir. Demek olur ki, malûmât-ı tabîiyye hakâyık-ı riyâziyye gibi vâzıh ve celî
olmayıp müteaddid tecrübelere ve tecrübe ile istihsâl olunan netâyici muhakemeye
mevkûftur. Tecrübede ise ne kadar hata melhûz idiği erbâb-ı fenn-i hikmetin malumudur.
Muallim-i Evvel Aristoteles, tulumları bir kere ‘ale’l-’âde bir kere de üfleyip şişirdikten sonra vezneylemişti. Bu vezinlerde fark bulamadığından havânın,
cism-i gayr-ı mevzûn olduğuna hükmetmişti. Halbuki tecrübe, tulum gibi hacmi
mütehavvil olmayacak bir kap ile icrâ olunmak lâzım gelir iken birçok vakitler
bunun farkına varılamadı. Bilâhare muhalliyetü’l-hevâ aleti keşfolunarak dakîk
tecrübelerle havânın sıklet-ı izâfiyye-i nev’iyyesi keşf olundu.
Mâyi’âtın kâbil-i tazyîk olmadığı madenî bir kap derûnunda mahfûz mâyi’
tazyîk olundukta kap münşakk olarak mâyi’nin sızdığı tecrübesiyle hükmolunmuştu. Şimdi ise alet-i mahsûsa ile mâyi’in tazyîk [13/14] kabul eylediği bi’t-tecrübe
zâhir oldu. Nice müddetler, bunca ulemâ mâyi’ât tazyîk olunamaz fikrinde idiler.
Ma’mâfih alet-i mezkûredeki camın cidarlarının genişlemesinden dolayı tecrübenin icrâsındaki su’ûbet dahi az bir şey değildir.
Bu gibi şeyler ulûm-ı hikmet-i tabîiyyede derece-i ibtidâiyyede olup, mesâil-i
‘âliyyeye çıktıkça daha ziyade ihtiyatlar lâzım olur. Hele hikmet-i tabîiyye-i
umûmiyyenin muhtelif şubelerinde ihtimâlâtın önünü kestirmek güççe görünür.
Bizim maksadımız, şu yoldaki husûsâta bir işaretten ibaret olduğundan daha ziyade tafsile lüzum görmüyoruz.
Şu kadar diyelim ki, netâyic-i tecrübiyye ulûm-ı riyâziyyeye tatbik olunabilir ise ol-vakit derece-i sıhhatleri tazâyüd eder. Meselâ, bir cismi bir kere suda
ve bir kere dahi havada veznederek Arşimet’in (Arkhimedes) kanunu bulunur ve
bunun diğer cisimler hakkında dahi sıhhatini isbat için birçoğunu mevki-i tecrübeye getirmek lâzım olduğu halde, Pascal’in muvâzenet-i miyâh hakkında koyduğu
kavâ’idi mütâlaa ile kanun-ı mezkûrun isbatı suretinde umûmiyeti dahi vâzıh olur.
İşte her zaman böylece ulûm-ı tabîiyye, ulûm-ı talîmiyyeye tatbik olunabilir
ise, en dakîk bir aletin veremeyeceği netâyic-i mühimme kavâid-i hesâbiyye ile
sıhhatle istihsâl ve kavânîn-i tabîiyyenin umûmiyeti izhâr olunur. [14/15]
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ki ma’bûdlarını zan ile telakki eylesinler, i’tikâdları yakîn olsun cehl-i mürekkeb
olsun hep câzimdir! Taaddüd-i âliheye kâil olan müşrikîn ilâhları hakkında muh-
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telif rivâyetler tevârüd [16/17] eylediğinden kendilerince bundan bir zan hâsıl olmaz mı? Belki! Fakat o zan, onların ilâhlarının hikâyât ve rivâyâtı hakkında olup
ilâhlarının birinin vücudunda zan etmezler, belki cezmen i’tikâd ederler. Hatta yarım ilâhlar hakkında bile böyle zan yoluna gitmezler! Benî beşerin ma’bûda karşı
cibilllî hissiyât ve teessürâtı zan ile hâsıl olamayacağı biraz mülâhaza edenlerin
malumudur. Bu kadar değil, daha var:
Bir kavim gelmemiştir ki öyle birçok ilâhlara perestiş ederek onlardan
büyük bir ilâh-ı âliheye kâil olmasın ve hiç kimse yoktur ki bu ilâhü’l-âlihenin
vahdâniyetinde şekkeylesin.
Pek eski akvâmı bir kenara bırakarak en yakın olan Yunanîleri nazar-ı dikkate alalım. En galib ve mütecebbir addeyledikleri Zeus’un ( Jüpiter) kader ilâhının
takdirinden harice çıkamaması i’tikâdına ne dersiniz? Ya ilâhların hiçbirisi de yok
iken Zulmet nâm ilâheden Kaos ve ondan dahi sâir kâinâtın husûl ve tevellüdü
ne demektir? Vâkıâ Zulmet’ten sırf mechûliyet gibi bir şey hatıra geliyorsa da zan
anlaşılmıyor.
Bu gibi hurâfât-ı kadîmeye ma’nâ vererek te’vîl suretiyle başka bir hikâyeye
hamletmek müverrihînin cevâz verdikleri bir şey olduğundan her ne kadar bir
yerde görmemiş isem de Yunanîlerin Zulmet ilâhesi hakkında hatıra gelen
mechûliyet, bendenizce gayr-ı mütenâhîlik ile tefsîr olunsa münasib olur zannederim. Zira benî beşer için gayr-ı mütenâhînin sırf mechul kaldığına nazaran ve
bazı hükemâya göre gayr-ı mütenâhî ile mütenâhînin nisbeti, Hâlik ile mahlûkun
nisbeti gibi olduğundan, Yunanîlerin Zulmet’ten muradı benî beşere mechul olan
bir kuvve-i gayr-ı mütenâhiyyeye [17/18] işaret olsa gerektir ki bunu cemî’ ilâhların
mâfevkinde add ile tarif dahi edememişlerdir. Birkaç şairin ifadelerinden ibaret
olan hurâfât-ı Yunaniyyeyi bu kadarcık anlayabildiğimize göre, Yunan-ı Kadîm
kavmini öyle binlerle ma’bûdlar ittihâz ederek kudret-i ezeliyyesi gayr-ı mütenâhî
olan Cenâb-ı Kibriyâ’yı der-hâtır edemeyecek kadar ahmak addetmek insafa sığar
mı? Fi’l-vâki’ bunların müşrik olduğunu inkâr etmek kabil olamaz; lâkin kendilerince bu töhmet-i şirki vicdanlarına sığdırmak için başka bir takım efkârları dahi
bulunabileceği vârid-i hâtır olur.
İşte buralarını Yunan-ı Kadîm şuarâsının rivâyâtının hülâsasından ve diğer
bazı emârât ile hâsıl edilen malumattan ibaret olan mitoloji (esâtîr-i evvelîn) izaha
kifayet etmeyip ol zamanların hikmet ve ulûmunu mütalaa etmek lâzımdır.
Hükemâ-yı Yunaniyye’nin ekserisi ukûl-i mücerredeye kâil olup ancak cümlesinin Vâcibü’l-Vücûd’dan mütefeyyiz olduklarını i’tikâd ve Vâcibü’l-Vücûd’un
vahdâniyetinde zann ve şübhe edenleri red ve inkâr ederler idi. İşte esâtir-i
Yunâniyye ile bu meslek kâbil-i tevfîktir. İlâhlar yani ma’bûdlar kemâlde birbirinin mâfevkinde bulundukları gibi İlâhü’l-İlâhe yahud hükemâ tabirince Vâcibü’lDört Öge-Yıl 5-Sayı 11-Nisan 2017
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Ali Sedad Bey’in İkmâl-i Temyîz’i

El-hâsıl “Allah vâhid.” kaziyesi nakîzini muhâl-i aklî olmak üzere katiyen
ve yakînen câzimdir ve hükemâdan bu kaziyeye zannî diyen olmayıp, bilakis katî
olduğunu beyan eden çoktur; hatta hükemânın bir takımı Vücûd-ı Bârî’nin isbatı
bahsine girmeyi bile tecvîz etmeyerek kaziye-i mezkûrenin yakîniye-i bedîhiyye ve
zarûriyyeden olduğunu iddia ile derece-i vuzûhu isbattan müstağni bulunduğunu
söylerler. İşte hakîm-i zû-fünûn Eflatun-ı İlahî dahi akl-ı selîmin o derecede vâzıh
bir kaziyeyi inkâr edebilmesini insafına sığdıramayıp irâd-ı delil ile isbat etmek
cihetine iltifat etmemişti ve bunu inkâr etmek aklın bir hatası değil, belki ruhun
bir hastalığı olduğunu beyan eylemişti.
Lâkin hakâyıkın her birine el uzatan Sofistâiye tâifeleri [20/21] bu hakikati
dahi şübhelendirmek istediklerinden müteahhirîn-i hükemâ o hastalığın tedavisine lüzum görerek İsbat-ı Vâcib husûsuna itina eder oldular. Avrupa hükemâsından
bu yolda en ziyade çalışanlardan Saint Anselmus, Descartes, Newton, Leibniz,
Klark, Bosuet, Malebranche, Fenelon, Saint Augustinus, Kant ve daha nice feylesoflar vardır.
Cemiyet-i medeniyye ve efkâr-ı ilmiyyenin muharribleri olan birtakım kimseler vardır ki vakit vakit çoğaldıkça cemiyet-i beşeriyyeyi lerze-nâk ederler! İşte
zan u gümânı ilkâ ile fevkalade bir maharet-i ilmiyye ve cerbeze-i lisâniyye isti’mal
ederek oldukça kuvvetli kalblerde bile kasvet ve küdûret-i azîme hâsıl etmeye muvaffak olan bu nev’ insanlar, sanki terakkiyâtın tecavüz derecesine vusûlünde tahdid
ve te’hire gönderilmiş ve efkâr-ı beşeriyyeyi dairesi dâhilinde zabt(a) memur edilmiş esbâb-ı mânia gibidirler.
Bunlar Yunanistan’da Sofistâiye namıyla zuhur ve Gorgias ve Protagoras
gibi muktedir pîş-dârlarla cemiyet-i medeniyye aleyhine hücum eyledikleri vakit,
efkâr-ı beşeriyyenin muvâzene-i umûmiyyesinin ‘adem-i ihlâli için karşılarında
esâtîn-i hükemâ-yı ilâhiyyenin ser-efrâzı ve mantığın âlim-i âmili Sokrates’i bulmuşlar idi.
İşte zan u gümân tavsiye eden erbâb-ı şükûk bunlardır.
Bu mesleğin nerelere kadar varabileceği ise malumdur! Bunların hakâyık-ı
ilmiyyeyi tahrib eylemeleri mâil-i ehvâ-yı nefsâniyye olan ebnâ-yı beşer için envâ-ı
irtikâbât-ı gayr-ı lâyıkaya yol açmak değil midir? Avrupa’yı herc ü merc etmek için
fırsat gözeten Sofistâiyenin inâdiyye [21/22] kısmından madud olan nihilistler ile
komünler gözümüzün önünde durmuyor mu? Binaenaleyh zamanımız halkının
terbiye ve fazâ’ilinin mâye-i aslîsi ve ilm-i hukukun esas mebnâsı olan bir i’tikâdı
zanna tahvil etmeye vesile olacak mevâddın red ve ibtaline müsaraatta haklı görüleceğimde şübhem yoktur. Eyvah eyvah. Eğer o yakîn, zan derecesine indirilmiş
ise mahkemelerde en makbul ve ahkâm-ı katiyyeyi mucib olan delâ’ilden bulunan
yemin hükümsüz ve yemin üzerine verilen kararlar haksız olur.
Eğer böyle ise tasarruf-ı hukukta kimi ikna etmek mümkin olur; ol vakit
Dört Öge-Yıl 5-Sayı 11-Nisan 2017
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O fark ise mantıksızlardan bile pek az kimselerin temyîz edemeyecekle-
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Tanpınar, H. (2001). XIX. Asırda Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Çağlayan Kitabevi.
Urfa. (1984). Yurt Ansiklopedisi, X, 7367-7389.

Yakîniyâtın taksimi ancak yekdiğerine nazaran derece-i vuzuhlarıyladır. Yani

Zürcher, E. (1999). Modernleşen Türkiye’nin Tarihi (Çev. Y. S. Gönen). İstanbul: İletişim
yakîniyâtın bazısını cezm etmek için istidlâle lüzum olmayıp akıl onları bedâhaten
Yayınları.

kabul eder. Diğerleri ise cezm olunmaları için istidlâle tevakkuf eder. Yoksa
yakîniyât arasında sıhhatçe fark aramak makûl değildir.
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Meselâ “Her cismin imtidâdı vardır.” denildikte, bunda kimse şübhe etmez.
Delâ’il-i fenniyye ve usûl-i kavâid-i mantıkiyye ile ihtimâlden tahlîs ve tecrîd olunup da yakîniyât mertebesine konulan kaziyeleri zanniyâttan addetmek hiçbir
kimsenin haddi değildir... Vahdâniyet felsefede bi’n-nazar isbat olunarak yakîniyât
sırasına geçirilmiş olduğundan onun zannî olduğunu iddia etmek felsefe ve hukuk
vesâir ulûm ve fünûnu esasından hedmetmeye yürümek demektir.
Halbuki ilm-i mantık ortada durur iken, bu misillu efkâr-ı vâhiyyeye meydan
olmayıp ukûl-ı selîme hakâyık-ı ilmiyye ile efkâr-ı umûmiyyenin selâmetini temîn
ve iki dünyada da bâ’is-i saadet olan i’tikâdâtı muhafaza ederler.
Mantığı öyle Tercümân-ı Hakîkat’in 1110 numaralı nüshâsında,
“Sarf ve nahiv doğrudan doğruya ve mantık ve meanî vesâire dahi yine doğrudan doğruya denilebilecek kadar karîb olarak hep elfâz üzerine bahsederler.”

diye ulûm-ı lisâniyyeden addeden muharrir efendinin sözü nazar-ı mütâlaaya bile
alınmak lâzım gelmez ise de, kendilerince müsellem olan Avrupa ulûmuna müracaatla tashîh-i efkâr etmeleri yolunda bir nasihat etmeye münâsebet vardır.
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