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Tin kendisini kendinde derin ilginin 
ruhsuz içerikte yabancılaşmasından ve 
sonsuz ayrıntıda kendisini kaybetmiş 
yansısal düşünmesinden 
(refleksiyonundan) hareketle 
kavramıştır ve kendisini gerçek özbilinç 
olarak hem duyusal üstü olan dünyada 
hem de doğrudan doğada bulmak ve 
bilmek talebine yükseltmiştir. Tinin 
kendiliğinin bu uyanışı, eski sanatların 
ve bilimlerin yeniden uyanışına yol 
açmıştır – görünüşe göre çocukluğa geri 
düşüştür, fakat aslında kendi kendisini 
hareket ettirme idesine (…) kendi 
kendisini yükseltiştir. 
        G. W. F. HEGEL Y
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… ve özellikle söz konusu pagan 
bilimlerine olan sevgi yeniden uyandı 
ve böylelikle eskilerin eserlerine 
dönüldü. Eskiler araştırmaların ve 
incelemelerin konusu oldu. Bunlar 
studia humaniora olarak tanrısal 
olanın karşısına kondu; fakat tinin 
hakikatindeki tanrısal olan; bunlarda 
insan kendi ilgisiyle ve kendi 
edimleriyle kabul görüp tanınmıştır. 
İnsanların kendilerinin birşey 
olması, bir bütün olarak birşey olan 
insanın kendisine ilgi duyulmasını 
getirmiştir. 
         Eserler, cilt 20, s. 11 G
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«Discours de la méthod pour 
bien conduire sa raison, et 
chercher la vérité dans les 
sciences» 
 
 
«Kendi aklını iyi yönetmek ve 
bilimlerde gerçeği aramak için 
yöntem üzerine rapor» 1
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Rönesansın Ruhu: 
…yaşım, öğretmenlerime bağımlılıktan 
çıkmama elverir olunca, bilimsel 
araştırmaları tümüyle bıraktım. 
Kendime  ya da dünyanın büyük 
kitabında bulunabilecek olandan daha 
başka bir bilim aramamaya karar 
vererek, gençliğimin geri kalanını 
yolculuk yaparak, sarayları ve orduları 
görerek, çeşitli mizaç ve koşullarda 
insanlarla görüşerek, çeşitli deneyimler 
kazanarak, yazgının bana sunduğu 
rastlantılarda kendi kendimi sınayarak 
ve her yerde kendini sunan şeyler 
üzerine onlardan bazı yararlı sonuçlar 
çıkarabilmek için düşünerek geçirdim. 
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Skolastikçilere yanlışlıkla Aristotelesçi 
denirdi; Reformasyon Aristoteles’e karşı 
kavga verdi, aslında Skolastikçilere 
karşı. Platoncu, Aristotelesçi, Stoacı ve 
(Fizik bakımından) Epikurosçu felsefe 
yeniden geçerli kılınmıştır. 
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Ruhun ölümsüzlüğü: 
‘Hıristiyan olarak inanıyorum; 
Aristoteles açısından kanıtlanması 
mümkün değildir. 
 
İbni Sinacılar: 
Düşünmeye yardımcı olan genel ruh 

(νοῦς; nous veya nus) ölümsüzdür; 
fakat tekil ruhlar ölümüdür. 
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İbni Sina 



Felsefi ilimler, başka kitaplarda işaret edildiği 
gibi, teorik ve pratik olmak üzere ikiye ayrılır. 
Teorik ve pratik olan arasındaki farka işaret 
edilmiş ve şöyle denilmiştir: Teorik ilim, AKLIN 
bilfiil hale gelmesiyle NEFSİN teorik gücünü 
yetkinleştirmeyi talep ettiğimiz ilimdir. Bu da 
kendi olmaklığı bakımından amellerimiz ve 
hallerimiz olmayan şeyler hakkındaki kavram ve 
önerme bilgisinin oluşmasına bağlıdır. Şu halde 
teorik ilimdeki gaye, bir amelin niteliği veya onun 
ilkesi olması bakımından bir amelin ilkesinin 
niteliği hakkında olmayan bir düşünce ve inancın 
oluşmasıdır. 
Pratik ilim ise öncelikle kendilikleri bakımından 
amellerimiz olan şeyler hakkında kavram ve 
önerme bilgisinin oluşmasıyla teorik gücü, dolaylı 
olarak da bu sayede pratik gücün AHLÂKLA 
yetkinleşmesinin talep edildiği ilimdir (Metafizik 
I; vurgular bana aittir). 
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Eser anonim olarak 
yayınlanmıştır. Kısa 
sürede tüm filozoflar ve 
bilimciler dünyasının 
dikkatlerini üzerinde 
topladı. Avrupa çapında 
uzun süre belirleyici bir 
etkide bulunmuştur ve 
genel olarak Yeniçağ 
Rasyonalizminin ve 
bilimsel yöntem bilincinin 
manifestosu olarak 
görülür.  



Yöntem Üzerine Konuşma’nın 
amacı, teoride ve pratikte mümkün 
olduğu kadar en gelişkin 
rasyonaliteye ulaşmaktır. Yani 
teorik düşünmede ve pratik 
davranmada mümkün olduğu kadar 
en doğru yolu bulmak ve 
temellendirmektir. Bunun için 
alışılmış tüm düşünme tarzlarını ve 
geleneksel yaşam tarzlarını köklü 
bir eleştiriye tabi tutmayı 
amaçlamaktadır. 
 

Bu nedenle Yöntem Üzerine Konuşma’nın aynı 
zamanda amacı, ahlakın rasyonel, yani akla 
uygun bir şekilde yeniden temellendirmektir. 



Bu konuşmanın tümü bir 
defada okunmak için çok 
uzun bulunursa altı bölüme 
ayrılabilir. Birinci bölümde 
bilimlerle ilgili çeşitli 
belirlemeler; ikincide 
yazarın üzerinde çalıştığı 
yöntemin başlıca kuralları; 
üçüncüsünde ise bu 
yöntemden çıkardığı ahlak 
kurallarının bazları; 
dördüncüde metafiziğin 
temellerini oluşturan 
Tanrı’nın ve insan ruhunun  
varlığının kanıtlanmasını 
sağlayacak nedenler;  



beşincide fizikle ilgili olarak 
araştırdığı sorunların 
düzeneği ve özellikle 
yüreğin deviniminin ve 
hekimlikle ilgili bazı başka 
açıklanması, sonra da 
ruhumuzla hayvanların 
ruhu arasındaki farklılıklar 
ve sonuncuda doğa 
araştırmalarında 
şimdikinden daha ileri 
gitmek için gerekli olduğuna 
inandığı şeyler ve bu 
konuşmayı hangi nedenlerle 
yazdığı bulunacaktır. 



Sağlıklı anlama yetisi dünyada 
en iyi dağıtılmış şeydir, çünkü 
herkes ondan yeterince pay 
aldığını sanır –ki diğer bütün 
şeylerde en zor memnun 
kılınabilenler bile ondan sahip 
olduklarının daha fazlasını 
istemezler. Herkesin bu konuda 
yanılıyor olması olasılıklı 
değildir, tersine, doğru 
yargılama ve gerçek olanı yanlış 
olandan ayırma yetisi -ki buna 
sağlıklı anlama yetisi veya AKIL 
denir- tüm insanlarda doğadan 
eşittir…(1) 



Sağlıklı anlama yetisi dünyada 
en iyi dağıtılmış şeydir (…) 
doğru yargılama ve gerçek olanı 
yanlış olandan ayırma yetisi -ki 
buna sağlıklı anlama yetisi veya 
AKIL denir- tüm insanlarda 
doğadan eşittir; böylece, 
kanılarımızın başka başka 
olması bazılarımızın 
ötekilerinden daha akıllı 
olmasından değil, sadece 
düşüncelerimizi ayrı ayrı 
yollardan götürmemizden ve 
aynı şeyleri göz önünde 
bulundurmamamızdan ileri 
gelir(1). 



…ben zihni yeteneklerimin 
başkalarının zihni 
yeteneklerinden daha üstün 
olabileceğini düşünmedim, 
hatta çoğu zaman düşüncem 
başkalarınınki kadar keskin, 
imgelememim başkalarınınki 
kadar açık ve seçik, hafızam 
başkalarınki kadar geniş ve 
aydınlık olsun istedim(2). 
(…) 
…aklın veya sağduyunun 
bizleri insan yapan ve diğer 
hayvanlardan ayıran tek şey 
olduğuna inanmak kadar 
onun her insanda tümüyle var 
olduğuna da inanmak…(2) 


