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Önsöz
Şüphesiz nitelikli düşünme zor bir zihinsel eylemdir. Daha zor olan ise, düşündüklerini
herkesin anlayacağı anlamlı kelime kalıpları içerisinde ifade etmektir. Bu sebeple çalışmamız felsefeye ilgisi ve merakı olanlar ve ilk defa felsefi ve düşünsel literatürü okumaya
başlayanlar için giriş niteliğinde temel kavramlardan oluşmaktadır. Her şeyin mekanize
olduğu ve düşüncenin görüntü ve sembollerle ifade edildiği bir dönemde yaşıyoruz. Dolayısıyla yeni kuşağın kelime ve kavramlarla konuşarak kendini ifade etme ve sorgulama
yetisini kaybettiğini görmekteyiz. Diğer taraftan insanlar günlük konuşmalarında, TV
programlarında, dergi ve gazete yazılarında kavramları yerinde ve doğru kullanmaktan
uzaklaşıyor. Bu sebeple kavramları doğru bir şekilde tanımlamaya yardımcı olacak böyle
bir çalışmaya ihtiyaç duyulmaktaydı.
Hâlihazırda felsefi kavramları ele alan birçok sözlük bulunmaktadır. Ancak bu sözlüklerin pek çoğunun çok fazla teknik seviyede, ağır ve ağdalı bir dil ile kaleme alındığını
görüyoruz. Biz bu çalışmada günlük hayatta sıkça kullandığımız kelime ve kavramları daha
sade bir üslup ile bizce öncelik sırasına göre tanımlamaya ve açıklamaya çalıştık. Ancak
yapmaya çalıştığımız şey gerçekten çok zordu. Çünkü felsefi kavramların her biri, hem
tarihsel bir arka plana sahip olması hem de farklı zamanlarda anlam değişikliklerine uğramasından dolayı sade ve basit bir üslup ile anlatmak çok zor bir girişim oldu bizim için.
Biz giriş mesabesindeki bu çalışmada mümkün mertebe kelime veya kavram ile ilgili
tartışmalara girmeden genel kabul gören bir tanımlama yapmaya çalışarak problemi derinleştirmedik. Daha çok yatay bir seviye olan ansiklopedik düzeyde kaldık. Bu sebeple
herhangi bir filozof ve felsefi sistem ile ilgili tartışmaya girmedik. İlk Çağ, Orta Çağ veya
Yeni Çağ felsefesi gibi dönemsel felsefeler, din felsefesi, bilim felsefesi, varlık ya da bilgi
felsefesi gibi problematik felsefeler ile ilgili özel bir tartışmaya girmeden tüm bu felsefi
gelenekler ile ilgili ortak kavramları ve temel mantıksal tanımlamaları ele almaya çalıştık.
Çünkü örneğin akıl, felsefe, bilgi gibi kavramları bilmeyen bir okuyucuyu doğrudan
felsefi bir problem içerisine çekmek doğru bir yöntem olmaz. Bizim ele aldığımız bu kavramlar bahsi geçen tüm disiplinlerin müşterek kavramlarıdır. Bununla birlikte bu sözlük
serisinin devamında kavramları derinleştirmeyi planlıyoruz.
Çalışmamız sırasında yüzleşmek zorunda kaldığımız diğer bir problem ise kavram-

ların ait oldukları dünya görüşüydü. Örneğin epistemoloji Batı felsefesi kökenli bir kavramdır. Bu sebeple biz her ne kadar bilgi felsefesi olarak Türkçeleştirsek de parantez
içinde kavramların İngilizce, Latince, Fransızca ve Almanca karşılıklarını verdik. İslam
felsefesi literatürü genellikle Arapça kaleme alındığı için biz de yeri geldiğinde Arapça
karşılıklarını yazdık, yeri geldiğinde Osmanlıca felsefe ve mantık literatüründeki karşılığını da verdik. Ancak bazı Arapça kavramlar dilimize aynı şekilde geçtiği için ayrıca bir
parantez açma gereği duymadık.
Çalışmada dikkat ettiğimiz diğer husus da çatışık kavramlardır. Örneğin ‘somutsoyut,’ ‘fenomen-numen’ gibi genellikle zıt görünen, ancak birbirinin tamamlayıcısı olan
meşhur kavramlar birlikte verilerek felsefi anlam bütünlüğü sağlanmaya çalışıldı.
Kavramların daha iyi anlaşılmasını sağlamak için hepsini bir cümle veya paragraf içerisinde kullandık. Bu aktarmalarda bazen kavramı tam olarak ifade ettik. Ancak bilindiği
üzere felsefenin temel sorunlarından biri uzun cümleler ve paragraflar kurmaktır. Bu
cümle ve paragrafların tamamını aktarmak çalışmanın boyutlarını zorlayacaktı. Bu sebeple biz yeri geldiğinde kısaltmak için paragraf içerisinden aktarmalar yaptık. Bu sebeple bir kısım kavramları bağlamından kopardığımız için bazen kavramları ifade etmekte
yetersiz kaldık. Ancak yine de okuyucu, kavramın bir cümle ve paragraf içerisinde hangi
bağlamda kullanıldığını anlayacaktır. Aktarmalarda mümkün mertebe birinci derece felsefi kaynaklardan yararlanmaya çalıştık. Bu sayede okuyucuya hem filozofları hem de
felsefi literatürü tanıtmaya çalıştık. Amacımız, okuyucuya, ulaşabileceği felsefi kaynakları ve literatürü tanıtmak olduğundan kavramları açıklamak ve onlara ışık tutmak için
yaptığımız aktarmalarda Türkçe kaynaklardan yararlandık.
Çalışmayı titiz bir şekilde inceleyerek görüş ve kanaatleriyle katkıda bulunan Araştırma Görevlisi Gülistan Aktaş’a ve çalışmanın oluşmasına katkı sağlayan OTTO Yayınları’na
ve proje sorumlusu Doç. Dr. Bülent Akot Bey’e teşekkür ederim.
Hasan Özalp
Sivas 2017

Akıl
Reason - Akl

İnsandaki düşünme, kavrama, soyutlama, bağıntı
kurma ve çıkarsama yeteneğidir. Doğruyu
yanlıştan, iyiyi kötüden ayırt edebilme kabiliyeti;
olguların veya eylemlerin sebep-sonuç ilişkilerini
kavrama ve hüküm verme yetisidir.

–

“Halk bir insanda ‘o akıllıdır’ derken
düşünme ve akletmeyi kasteder. ...
Aristo’nun Kitabü'l-Bürhan’da (II.
Analitikler) sözünü ettiği akla gelince o
burada sadece nefsin gücünün, hiçbir
şekilde kıyasa başvurmadan, sadece
doğuşu ve yaratılışı veya çocukluktan
gelen veya nereden ve nasıl meydana
geldiği bilinmeyen, doğru, zorunlu ve
külli önermelerin insana sağladığı kesin
bilgiyi kastetmiştir.”
(Fârâbî, 2003: 129)

–

“Gerçek akıl, ilahi bir
mevhibedir, aşka, sonsuza,
feragate kanatlandırır bizi.”
(Meriç, 1999: 180)
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