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Böylece amacım burada her insanın 
aklını iyi kullanması için izlemesi 
gereken yöntemi öğretmek değil, ama 
yalnızca benimkini hangi biçimde 
kullanmaya çalıştığımı göstermektir. 
Öğüt vermeye kalkışanlar öğüt vermeye 
kalkıştıkları insanlardan daha usta 
olduklarını sanıyor olmalılar…(4) 
(…) 
…bu yazıyı, yalnızca bir öykü gibi veya 
dilerseniz masal gibi sunmakla, kimseye 
zararlı olmadan kimilerine yararlı 
olacağını ve herkesin açık yürekliliğime 
teşekkür edeceğini umarım (4). 
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…gençliğimden bu yana beni 
bir takım belirlemelere ve 

kurallara ulaştıran bazı 
yollar üzerinde bulunmuş 

olmakla çok şanslı olduğumu 
düşündüğümü söylemekten 

çekinmeyeceğim; bu 
belirlemelerden ve 

kurallardan hareketle bir 
yöntem oluşturdum ve 

sanırım, onunla bilgimin 
düzeyini artırmanın ve onu 
zihnimin sıradanlığının ve 

yaşamımın kısalığının 
ulaşmama elverdiği en 

yüksek noktaya yavaş yavaş 
yükseltmenin yolunu 

buldum(3).  



«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» 
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…bu yöntemin meyvelerini çoktan 
topladım, öyle ki kendi hakkımda 
verdiğim yargılarda kibirden çok 
alçak gönüllülüğü tercih etmeme 

rağmen, insanların çeşitli 
eylemlerine ve girişimlerine filozof 

gözüyle baktığımda bana boş 
görünmeyen hemen hemen hiçbir 

şey görmedim; gerçeğin 
araştırılmasında yapmış 
olduğumu düşündüğüm 

ilerlemeden son derece hoşnut 
olmaktan ve gelecek için  bu gibi 

umutları beslemekten geri 
kalmıyorum, öyle ki insan adına 

layık insanların uğraşları arasında 
tam tamına iyi ve önemli olanın 

benim seçtiğim şey olduğuna 
inanmaktan çekincem yoktur(3).  



Göreneklerimizi daha sağlıklı 
yargılayabilmemiz için  ve hiçbir şey 
görmemiş olanların yapa geldiği gibi 
bizim alışkanlıklarımıza ters düşen her 
şeyin gülünç ve akıl dışı olduğunu 
düşünmememiz için çeşitli halkların 
görenekleriyle ilgili bir şeyler bilmek 
iyidir. Ama yolculukta çok zaman 
harcadığımızda kendi ülkemize yabancı 
düşeriz, geçmiş yüzyıllarda olup biten 
şeylere çok ilgi duyduğumuzda doğal 
olarak bu yüzyılda olup biten şeyleri iyi 
bilemeyiz(7). 
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Yüzyıllardır yaşamış olan en üstün 
zihinlerce işlenmiş olmasına karşın 
felsefede hemen hemen tartışılır 
olmayan ve bu nedenle kuşku götürür 
olmayan hiçbir şeyin bulunmadığını ve 
başkalarından daha iyi şeyler başarmayı 
ummam için yeterli özgüvene sahip 
olmadığımı görerek felsefe için hiçbir 
şey söylemeyeceğim…(12) 
 
…öbür bilimlere gelince, onlar ilkelerini 
felsefeden aldıklarından, çok kesin 
olmayan temeller üzerine sağlam olan 
hiçbir şeyin kurulmuş olamayacağı 
yargısına varıyordum(13) 
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Kural I: 

Bilimsel çabaların amacı, aklı, karşısına çıkacak 

tüm nesneler hakkında temellendirilmiş ve 

gerçek yargılarda bulunabilecek şekilde 

yönlendirmek olmalıdır. 

«bütün bilimler, konuları arasındaki 
başkalık ne olursa olsun, her zaman bir ve 
aynı kalan insan aklının bilgeliğinden başka 
bir şey olmadıklarına (ve güneş ışığı 
aydınlattığı çeşitli şeylere ne kerte izafe 
ediliyorsa) bunların aralarındaki ayrımları 
da daha fazla izafe edemeyeceğimize göre, 
akla her hangi bir sınır koymaya gerek 
yoktur; gerçekten de bir gerçeğin bilgisine 
ulaşmak, bir başkasının bilgisine ulaşmaya 
engel değildir(I,2).» 



«Keza, bu kuralı hepsinin başına 
koymamız nedensiz değildir, çünkü 
gerçeği araştırırken hiçbir şey bizi 
doğru yoldan, araştırmamızı bu genel 
amaç yerine kimi özel amaçlara 
yöneltmek kadar uzaklaştıramaz. Kof 
şöhret ya da utanç veren kazanç gibi 
kötü ve ayıplı şeylerden söz 
etmiyorum: uydurulmuş nedenler ve 
kalabalığın zevkine uydurulmuş 
aldatmacalar, gerçeğin titiz bilgisinin 
gerektirdiğinden çok daha kısa yola 
yöneltir(I,3).» 
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«Benim sözlerim daha çok onurlu ve 
övünülebilir amaçlara işaret eder, çünkü 
kendimizin bunlar tarafından çok daha ince 
bir şekilde aldatılmasına müsaade ederiz; 
örneğin eğer biz yararlı bilimlere sahip 
olmak istersek; bu ister iyi bir yaşam için 
olsun veya isterse gerçeği gözlemeden 
duyulan sevinç ve isterse de nerdeyse 
biricik tam ve hiçbir acı tarafından 
bunaltılamayan bu yaşamdaki mutluluk 
uğruna olsun. Teker teker bilimlerin bu 
düzenli meyvelerini bekleyebiliriz; fakat 
inceleme ve araştırma sırasında daima 
bunları düşünürsek, böylece sıklıkla  başka 
şeylerin bilgisi için gerekli olanı ihmal 
edebiliriz, çünkü onlar ilk bakışta ya çok az 
yararlı veya çok az ilginç gelecektir(I,3).» 
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«Eğer birisi ciddi bir şekilde gerçeği 
araştırmak istiyorsa, tek bir bilim uğruna 
çaba göstermemelidir – çünkü bilimlerin 
hepsi aralarında bağıntılıdır ve birbirlerine 
bağımlıdır –, tersine, o birisi yalnızca kendi 
aklının doğal ışığını artırmaya çalışmalıdır; 
bu veya şu okul zorluğunu çözmek için 
değil, tersine, anlama yetimizin yaşamının 
her halinde gösterdiği değişkenlikte iradeye 
neyin tercih edilmesi gerektiğini 
gösterebilmek için(I,4).» 
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1.) «…yaşamını düzenleyecek bir 
ahlak edinmelidir.» 
2.) «Bundan sonra mantık 
önemlidir…» 
3.) «…felsefenin ilk bölümü 
metafiziktir.» 
4.) «…ikinci bölüm fiziktir…» 
5.) «…ayrıca yine özel olarak 
insana yararlı diğer bilimlere 
girebilmek için bitkilerin, 
hayvanların ve elbette insanın 
doğasını da incelemeye gerek 
vardır.» 
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6.) «Böylece tüm felsefe bir ağaç 
gibidir: kök, gövde ve dallar.» 
7.) «Kökleri fizik ötesi, gövdesi 
fizik ve dalları da diğer 
bilimlerdir.» 
8.) «Diğer bilimler de başlıca üçe 
ayrılır: hekimlik, teknik ve 
ahlak.» 
9.) «Burada belirtilen ahlak, 
diğer bilimlerin tam bir bilgisini 
gerektiren ve bilgeliğin en son 
aşamasını oluşturan en yüksek 
ve tam ahlaktır.» 

F
e

ls
e

fe
n

in
  

İl
k

e
le

r
i 



…öbür insanların göreneklerini 
incelerken, onlarda bana güven verecek 
hiçbir şey bulamıyordum ve daha önce 
filozofların görüşleri arasında bulduğum 
kadar değişiklik gözlüyordum. Öyle ki 
bundan çıkardığım en büyük yarar şudur: 
bize çok garip ve gülünç gelen birçok 
şeyin genellikle öbür büyük halklarca 
benimsenmekten ve onaylanmaktan geri 
kalmadıklarını görerek, ancak 
örneklemeyle ve alışkıyla inandırılmış 
olduğum hiçbir şeye tam tamına 
inanmamayı öğreniyordum ve böylece 
doğal ışığımızı karartabilen ve bizi 
gerçeği anlamaya daha az yatkın kılabilen 
pek çok yanlıştan kendimi yavaş yavaş 
kurtarıyordum(15).  Ş
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«İnsan anlağının bilebildiği tüm 
nesneleri kapsayan bu felsefenin 
yararlarını ortaya koymak ve bizi 
yalnız o felsefenin en yabanıl ve 
barbar insanlardan ayırdığını 
gösterirken, bir ulusun bireyleri 
felsefeyle ne denli içli dışlı 
olursa, o ulusun o denli uygar ve 
ince ruhlu olacağına inanmak 
gerektiğine değinirdim. Böylece 
bir devlette var olabilecek en 
büyük nimet, o devlette gerçek 
filozofların bulunmasıdır.» 
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1.) «felsefenin en yabanıl ve barbar insanlardan 
ayırdığını gösterirken, bir ulusun bireyleri 
felsefeyle ne denli içli dışlı olursa, o ulusun o 
denli uygar ve ince ruhlu olacağına». 
2.) «Göreneklerimizi daha sağlıklı 
yargılayabilmemiz için  ve hiçbir şey görmemiş 
olanların yapa geldiği gibi bizim 
alışkanlıklarımıza ters düşen her şeyin gülünç 
ve akıl dışı olduğunu düşünmememiz için çeşitli 
halkların görenekleriyle ilgili bir şeyler bilmek 
iyidir.» 
3.) «bütün bilimler, konuları arasındaki 
başkalık ne olursa olsun, her zaman bir ve aynı 
kalan insan aklının bilgeliğinden başka bir şey 
olmadıklarına (ve güneş ışığı aydınlattığı çeşitli 
şeylere ne kerte izafe ediliyorsa) bunların 
aralarındaki ayrımları da daha fazla izafe 
edemeyeceğimize göre, akla her hangi bir sınır 
koymaya gerek yoktur». 
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