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Abstract
David H um e is usually considered and interpreted in the em piricist tradition.
W hen his philosophy is considered as a whole, it is im possible to say th at he is
n o t an em piricist; b u t b o th his references and contradictory tradition by w hich
he creates him self indicate substantial influence on his philosophy The p h i
losophy of M alebranche is one of those. This study aims to investigate w h et
her M alebranche, w ho is a rationalist philosopher, has an influence on H um es
philosophy or not, and if so, in w hat aspects does he have an influence? In this
way, it will be revealed w hat kind of deficiencies it causes trying to understand
H um e only in the em piricist tradition.
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Özet
David H um e, genellikle em pirist bir gelenek içinde ele alınm akta ve y o ru m 
lanm aktadır. Felsefesinin bü tü n ü göz önünde bulun d u ru ld u ğ u n d a b u n u n
aksini söylem ek m üm kün değildir; ancak gerek kendi referansları gerekse
kendini var ettiği karşıt gelenek onun felsefesi üzerinde azım sanm ayacak bir
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etkinin varlığını gösterm ektedir. B unlardan biri de M alebranche felsefesidir.
Bu çalışm a rasyonalist bir filozof olan M alebranche’in H um e üzerinde etkili
olup olm adığını, eğer etkili olm uşsa hangi bakım lardan etkili olduğunu ortaya
koym ayı am açlam aktadır. Böylece H um e u n sadece em pirik gelenek içinde a n 
laşılmaya çalışılm asının ne gibi eksiklikler taşıyacağı ortaya çıkm ış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Malebranche, Hume, nedensellik, zorunlu bağlantı, occasio
nalism.
***

GİRİŞ
M alebranche (1638-1715), H um e’u n kendi düşüncelerini geliştirm esinde et
kili olm uş önem li bir filozoftur. H um e eserlerinin birkaç yerinde doğrudan
M alebranche’a gönderm e yaparak onunla ilişki kurm akta ve kendi felsefesinin
ayırt edici yanını ortaya koym aktadır. B unun en iyi örneği 26 Ağustos 1737’d e
arkadaşı M ichael Ram saye yazdığı bir m ektupta görülm ektedir. M ektupta
H um e, arkadaşına Treatise ın elyazm asını okum adan önce M alebranche’in De
la Recherche de la Vérité (The Search A fter Truth ya da H akikatin Araştırılm a
sı) adlı eserini okum asını tavsiye etmektedir.* Bu tavsiye başlangıçta şaşırtıcı
bulunabilir; çünkü Treatise em pirik bir felsefenin ürünüyken; De la Recherche
de la Vérité, Descartesçi anlam da rasyonalist kaygılar taşım aktadır. İlk bakışta
aralarında sadece bir karşıtlık ya da farklılık ilişkisi olduğu düşünülebilir; a n 
cak H um e’u n Ram saye önerisi dikkate alındığında ve Treatise yeniden o k u n 
duğunda, aralarındaki ilişkinin sadece karşıtlık ve farklılık olm adığı görülebil
mektedir.
James, M alebranche’in H um e üzerindeki etkisinin H um e’u n Ram saye yazdı
ğından daha fazla olduğunu düşünm ektedir. O na göre özellikle de H um e’un
tutkularla ilgili düşünceleri De la Recherche de la Vérité nin bir yansım asıdır.
A m açları ve bakış açıları farklı olsa da ikisi de tutkuları, zihnin bilim sel bir
açıklam ası içinde k onum landırm ak istem iş ve tü m bilim lerin en önem lisi olan
insan (doğası) bilim inin en tem el konusunun tutkular olduğunu ileri sürm üş
tür.1 Passm ore ise H um e’un, Treatise ın özellikle birinci kitabını M alebranche’a
*
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Hume Malebranche dışında Descartes, Spinoza, Bayie ve Berkeley'in de seçme eserlerinin okunmasını tavsiye
etmektedir. Hume bu kitapları kendi akıl yürütmesinin metafizik kısmının daha kolay anlaşılması için önermek
tedir. Bkz. E. C. Mossner, The Life o f David Hume, (New York: Oxford, 1980), 104.
Susan James, "Sympathy and Comparison: Two Principles o f Human Nature" Impressions o f Hume, Ed. Marina
Frasca-Spada, P. J. E. Kail, (New York: Oxford University Press, 2005), 107. Burada Malebranche'in insan bilim i ve
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borçlu olduğunu iddia etm ektedir.2 Treatise m birinci kitabı H um e u n felsefesi
n in dayanak noktasını ve epistem ik çerçevesini oluşturm aktadır. Bu du ru m d a
eğer Passm ore haklıysa M alebranche’in H um e felsefesi üzerinde daha büyük
bir etkisi olduğundan söz etm ek uygun gibi görünm ektedir.
Doxsee, M alebranche’in öngördüğü ve H um e’u n geliştirdiği üç ortak alandan
söz etm ektedir. Bunlar nedensellik analizi, kendi’nin bilinebilirliğinin negatif
açıklaması ve doğal yargılar doktrinidir.3 B unlardan M alebranche’in kendi
(şelfi ve doğal yargılar hakkındaki görüşlerinin etkisi, H um e felsefesi içinde
ö rtü k bir şekilde yer alm aktadır; nedensellik konusundaki görüşleri ise daha
belirgin bir şekilde görülebilm ektedir. Öyle ki Buckle’a göre nedensellik k o n u 
sunda M alebranche’in H um e üzerindeki etkisi o kadar açıktır ki şayet H um e
m o d ern bir düşünür olm asaydı intihal suçlam asından kaçam azdı.4 Bu etki
yani M alebranche’in nedensellik konusundaki etkisi, H um e’u n bizzat M aleb
ranche’in adını andığı yerlerde ve Kartezyen grup için yaptığı gönderm elerde
açıkça görülebilm ektedir. Bu çalışm ada M alebranche’in H um e üzerindeki et
kisi, H um e’u n doğrudan referans verdiği zorunlu bağlantı konusu çerçevesinde
ele alınacaktır. M alebranche’in H um e üzerindeki etkisinin görülür olabilmesi
için de öncelikle H um e’u n neden-sonuç ilişkisi ve zorunlu bağlantının nasıl ele
alındığı serim lenecektir. Böylece nedensellik düşüncesindeki zorunlu bağlantı
tasarım ı söz konusu olduğunda M alebranche’in H um e’u n selefi olduğu olup
olm adığı ortaya koyulm uş olacaktır.

1.Malebranche'in Hume Üzerindeki Etkisi
H um e’u n b ü tü n eserleri incelediğinde M alebranche’a doğrudan referans ver
diği konunun zorunlu bağlantı tasarım ı hakkında olduğu görülm ektedir. N i
tekim H um e M alebranche’ı İnsan Doğası Üzerine Bir Araştırm a (ÎDÜBA) adlı
eserinin “Zorunlu Bağlantı îdeası Üzerine” adlı bölüm ünde bir kere; “R uhun
Özdeksel O lm am ası” adlı bölüm de bir kere; İnsanın A nlam a Yetisi Üzerine
Bir S oruşturm a (ÎAYÜS) adlı eserinin “Felsefenin Farklı Türleri” adlı bölüm de

2
3
4

Hume'un insan doğası bilim inden aynı şeyi anlamadıklarını belirtm ek gerekir. Malebranche'a göre insan bilimi
kendi özünü bilm enin bilim idir ve aynı zamanda kendi zayıflığı ve acizliğinin farkına varmanın bilimidir. Bkz.
Nicolas Malebranche, The Search After Truth, Ed. Thomas M. Lennon, Paul J. Olscamp, (New York: Cambridge
University Press, 1997), 291. Hume için ise insan doğası bilim i Treatise'in G/V/ÿinde belirttiği gibi, insanın güçleri
ve yetilerini ortaya koyacak; insan zihninin sınırlarını göstererek aklı oturduğu tahttan indirecek em pirik bir
bilimdir. Malebranche'la ortak noktaları bu bilim in insan zihninin yetilerini göstermeyi amaçlamasıdır.
John A. Passmore, Hume’s Intentions, (London: Cambridge University Press, 1952), 86.
Carll Whitman Doxsee, "Hume's Relation to Malebranche" The Philosophical Review, cilt 25, no 5 (1916): 692.
Stephen Buckle, Hume’s Enlightment Tract: The Unity and Purpose o f and Enquiry Concerning Human Understan
ding, (New York: Oxford University Press, 2001), 191.
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bir kere ve “Z orunlu Bağlantı îdeası” bölüm ün dipnotunda bir kere; Doğal Din
Üstüne Söyleşiler adlı eserinin ikinci ayrım ında bir kere ism en anm aktadır. Bu
nu nla birlikte M alebranche’ı Kartezyenler* ve Occasionalist’ler grubu içinde
de ele alm aktadır. Tüm b u doğrudan gönderm eler göz önünde b u lu n d u ru ld u 
ğunda M alebranche’in H um e üzerindeki etkisi iki başlık altında incelenebilir.
Bunlar “Bir İlişki O larak N eden-Sonuç” ve “Z orunlu Bağlantı Tasarım ı”dır. Bu
iki bölüm de H um e u n M alebranche’tan hangi bakım lardan etkilendiği ortaya
koyulm aya çalışılacaktır. A ncak şunu daha baştan belirtm ek gerekir ki b u etki
lenm e, bir kabullenm e değildir. Bu sebeple çalışm ada H um e un, M alebranche’ı
ve occasionalist’leri eleştirdiği “H um e u n Occasionalism Eleştirisi” adlı bir b ö 
lüm e de yer verilecektir.

1.1. Bir İlişki Olarak Neden-Sonuç
Nedensellik düşüncesindeki zorunlu bağlantı tasarım ından yola çıkarak Malebranche’ın H um e üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda, M aleb
ranche ve H um e arasındaki büyük benzerlik dikkat çekmektedir. Bu benzerlik
iki filozofun da zihnin işleyişini ilişkilerle açıklıyor olmasıdır. Bu konu H u 
m e u n M alebranche ile ilgili referansları arasında yer almaz; ancak zorunluluk
tasarım ı için nedensellik tasarım ı; nedensellik tasarım ı için de neden-sonuç
ilişkisinin gerekliliği, zihnin ilişkisel işleyişi üzerinde odaklanm ayı kaçınılm az
kılmıştır. Bu nedenle öncelikle M alebranche ve H um e u n zihnin işleyişini nasıl
açıkladıkları; daha sonra da b u filozoflara göre neden-sonuç ilişkisinin nasıl
bir ilişki olduğu ele alınacaktır.
H akikatin bilinebilirliğini düşünen M alebranche için hakikati araştırm ak aynı
zam anda hakikatin bilgisini araştırm aktır. “Hakikatler sadece ilişkilerdir ve
hakikatlerin bilgisi ilişkilerin bilgisidir.”5 Z ihnin tü m çabası b u ilişkileri keş
fetm ektir; çünkü hakikat b u ilişkilerin ta kendisidir.
M alebranche’a göre üç türlü hakikat ya da ilişki vardır. Birincisi idealar ara
sında olanlar; İkincisi şeyler ve onların ideası arasında olanlar; üçüncüsü ise
sadece şeyler arasında olan ilişkilerdir. ‘2 kere 2, 4 eder” önerm esi, idealar

*

Malebranche hakikati araştırmak, hakikatin bilgisine ulaşmak amacıyla yola çıkmış ve yol arkadaşı olarak da
Descartes'i seçmiştir. Descartes, Malebranche felsefesinde birinci dereceden etkili olmuş bir filozoftur. Öyle ki
Malebranche, Descartes'ın felsefesinin ilkelerinin kanıtlamaya ihtiyacı olmadığını düşünse bile eserlerinin bir
çok bölüm de onu yeniden kanıtlamaya girişmiştir. Bu nedenle Malebranche Kartezyen bir filozof olarak kabul
edilmektedir; nitekim Hume da Malebranche'ı Kartezyen grup içinde anmaktadır. Bkz. David Hume, İnsanın
Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, çev: Oruç Aruoba, (Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 61 ,(1976/
dipnot: "[...] Malebranche ye öbür Kartezyenleri...]"

5

Malebranche, The Search A fter Truth, 433.
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arasındaki bir ilişki; ‘Güneş vardır’ önerm esi, şey ve onun ideası arasındaki
bir ilişki; ‘D ünya Ay’d an daha büyüktür’ önerm esi ise şeyler arasındaki bir
ilişkidir. Bu üç türlü ilişki arasından idea ilişkileri ezeli ve değişmezdir. Şey
ler arasındaki ve şeylerle ideaları arasındaki b ü tü n ilişkiler ya da hakikatler
değişebilirken; idealar arasındaki ilişkiler ve hakikat değişm ezdir.6 Değişebi
lir ilişkiler olum sal nitelikte olup idealar arasındaki ilişkilere karşın yanılabi
lir bir özellik taşım aktadırlar. Bu noktada M alebranche’in zorunlu (necessary)
hakikati, olum sal (contingent) hakikatten ayırdığını belirtm ek gerekmektedir.
Z o runlu hakikatler doğaları bakım ından değişm ez olan ve T an rın ın iradesi
tarafından belirlenm iş hakikatlerdir; insanların değişen iradelerine dayanan
hakikatler ise olum sal hakikatlerdir.7 Başka bir deyişle idea ilişkileri zorunlu
ve T an rın ın iradesi tarafından belirlenm iş hakikat; diğer iki ilişki ise olum sal
yani değişebilir hakikatlerdir.
Nedenselliğin M alebranche’ta nasıl bir ilişki olduğunu onun occasionalism ’ine vize veren doğal neden ve hakiki neden ayrım ıyla açıklam ak yerinde ola
caktır. M alebranche doğal neden (ikincil neden, ara-neden) ve hakiki nedeni
b irb irinden ayırmıştır. Bu, bir anlam da hakikatin zorunlu ve olum sal ayrım ına
karşılık gelmektedir. H akiki neden T an rın ın iradesi tarafından belirlenm iş bir
ilişkidir. Hakiki nedensellikte her şeyin kuvveti ya da doğası T an rın ın irade
sidir. Doğal nedenler ise hakiki neden değil; sadece ara-nedenler (occasional
causes)’dir.8 Doğal nedenleri ara-neden yapan şey etkililikten yoksun olm a
larıdır. Bu noktada M alebranche’in H um e’u da etkileyecek olan, nedensellikte
aranan, etkililik kavram ı ortaya çıkm aktadır; ancak b u konu bir sonraki b ö 
lüm de ele alınacağından şim dilik ertelenecektir.
M alebranche’in zorunlu ve olum sal ayrım ı H um e’u n idea ilişkileri (relation o f
ideas) ve olgu sorunları (matters o f fact) ayrım larını hatırlatm aktadır. N itekim
H um e’u n b u ayrım ında da değişm ezlik ve olum sallık ayırıcı nitelik oluştur
m aktadır. Şüphesiz bu ayrım ın da arkasında ilişkiler vardır; çünkü H um e da
b ü tü n epistem olojik tespitlerini zihnin işleyişini sağlayan ilişkiler üzerine k u r
m aktadır. İnsan aklının ve soruşturm asının b ü tü n objelerini idea ilişkileri ve
olgu sorunları olarak iki gruba ayırırken dayanak noktası, zihnin işlem lerinin
ilişkileridir.
H um e’a göre göre zihin doğal ilişki ve felsefi ilişki olm ak üzere iki türlü ilişki
ile işlem yapm aktadır. Bir idea, bir başka ideaya doğal olarak gidiyorsa doğal

7

A.g.e., 433-434.
A.g.e., 15.

8

/A.g.e., 448.
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ilişki; iki ideanın karşılaştırm asını yapm aya olanak sağıyorsa felsefi ilişkidir.
Doğal ilişkide idealar, şeyler birbirlerine benzediklerinde, birbirlerine bitişik
olduklarında ya da nedensel olarak birbirleriyle ilişkili olduklarında imgelem
tarafından üretilir. İm gelem de b u üretim i sağlayan ise çağrışım ilkesidir (the
association o f ideas). Bir ideanın benzerlik, bitişiklik ve neden-sonuç yoluyla
başka bir ideayı, doğal olarak, zihne çağırm ası doğal ilişkidir. Felsefi ilişki ise
benzerlik, özdeşlik, zam an ve m ekan ilişkileri, nicelik ya da sayıda oran, nitelik
derecesi, karşıtlık, neden-sonuç ilişkileriyle çağrışım gibi bir ilke olmaksızın iki
ideayı karşılaştırm a ilişkisidir.9 Benzerlik ve neden-sonuç ilişkisi, ortaya çıkış
ları farklı olsa da, hem doğal hem de felsefi ilişkinin bağlantıları arasında yer
alm aktadır.
Doğal ve felsefi ilişkideki neden-sonuç ilişkisi, iki ideanın karşılaştırılm ası ya
da birin in diğerini çağrıştırm ası sebebiyle birbirinden ayırt edilebilmektedir.
H um e doğal ilişkide neden-sonuç bağıntısını şöyle tanım lam aktadır: “Bir N E 
DEN bir başka nesneden önce gelen ve bir başka nesneye bitişik bir nesnedir
ve o nesneyle öyle bir şekilde birleşm iştir ki birinin tasarım ı zihni ötekinin
tasarım ını oluşturm aya ve birinin izlenim i ötekinin daha canlı bir tasarım ını
oluşturm aya belirler.”10
İm gelem benzer nesneler arasında bitişiklik ve ardışıklık ilişkisi algıladığında
b u n lar arasında bir çağrışım kurar; sürekli birlikteliğin etkisiyle bir nesnenin
tasarım ından ona her zam an eşlik eden tasarım a ya da izlenim den daha canlı
bir tasarım a alışkanlık yoluyla geçer. Bu geçiş neden-sonuç ilişkisinin doğal
olarak, duyulara doğrudan sunulanın ötesine geçebildiğini gösterm ektedir.
N eden-sonuç ilişkisi “N esnelerin, bizi bellek ve duyularım ızın dolaysız izle
nim lerim izin ötesine götürebilen biricik bağlantısı veya ilişkisi (d ir)... çünkü
b u bir nesneden bir başka nesneye yapabileceğim iz çıkarsam ayı dayandırabileceğimiz tek ilişkidir.”11 Bellek ve duyuların ötesi derken izlenim lerin ya da
bellek tasarım larının olm adığı bir akıl yürütm eden söz edilm em ektedir; aksi
ne neden-sonuç ilişkisi bellek ve duyularım ızın dolaysız bir algısı ile gördüğü
m üz ya da hatırladığım ız bir nesneye varıncaya kadar sonuçlardan nedenlerin
çıkarsam asıdır. Bu çıkarsam a yani belleğe ve duyulara sunulan bir izlenim den
nedensellik tasarım ına geçişi sağlayan şey geçmiş deneyim ve onların sürekli
birlikteliklerinin hatırlanm asıdır; çünkü neden-sonuç ilişkisi her zam an b ir
birine bağlı olan ve tüm geçmiş durum larda ayrılm az ve birlikte görülm üş
9
David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, çev: Ergün Baylan, (Ankara: Bilgesu Yayıncılık, 2009), 24-25.
10 A.g.e., 123.
11 A.g.e., 62.
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duru m ların ilişkisidir. Kısacası doğal ilişkinin neden-sonuç bağıntısının b e 
lirleyici iki özelliği vardır; bunlardan biri “nesnelerin sürekli birliktelik(leri)
sayesinde im gelem de bir birlik”12 oluşturm ası, İkincisi ise çağrışım yoluyla
oluşmasıdır. Felsefi ilişkideki neden-sonuç bağıntısı ise şöyle tanım lanm akta
dır: “Bir NEDEN ‘bir başka nesneden önce gelen ve bir başka nesneye bitişik
bir nesne olarak tanım lanabilir ve ‘b u d u ru m d a İkinciye benzeyen tü m nes
neler birinciye benzeyen nesnelerle benzer öncelik ve bitişiklik ilişkileri için
dedirler’.”13
Felsefi ilişkide neden-sonuç bağıntısı, (benzerlik, bitişiklik, ardışıklık n ed e
niyle) bir yere kadar doğal bir ilişkidir; ancak üzerine akıl yürütebildiğim iz
ya da kendisinden herhangi bir çıkarım yapabildiğim iz tasarım lar arasında
birlik üretm eye başladığında felsefi ilişki, doğal ilişkiden ayrılm aktadır. N ite
kim doğal ve felsefi ilişkideki neden-sonuç ilişkisi arasındaki fark “aynı nesne
için farklı birer görüş sunm aları”dır.14 Felsefi ilişkideki neden-sonuç ilişkisi
akıl y ürütm e ve karşılaştırm anın bir ilişkisiyken; doğal ilişkideki neden-sonuç
ilişkisi çağrışım sal bir ilişkidir. Baier’e göre doğal ilişki olarak nedensellik ta 
sarım ım ız, felsefi bir ilişki olan nedensellik tasarım ım ıza öncülük etm ektedir.
A ncak nedensellik tasarım ım ızı üretm ek konusunda doğal ilişki kadar felsefi
ilişkinin de rolü vardır ve H um e’d a nedenselliğin bu iki ilişkiye göre yapılan ta 
n ım ları arasında karşılıklı bir dayanışm a söz konusudur.15 Dolayısıyla felsefi
ya da doğal ilişki açısından birbirini içerm eyecek bir nedensellik kavram ı ta n ı
m ı verm ek oldukça zordur. A ncak yine de felsefi ilişkinin, doğal ilişkiyle yani
zihnin çağrışım cı doğasıyla ilişkisi düşünüldüğünde, nedensellik tasarım ının
doğal ilişki olduğu iddia edilebilir. B unun en önem li dayanağı ise nedensellik
ideasını üreten ilişkilerdir.

1.2. Zorunlu Bağlantı Tasarımı
N adler e göre H um e’d an önce hiç kim se, M alebranche kadar neden-sonuç iliş
kisiyle sistem atik ve derin bir şekilde ilgilenm em iştir.16 İki filozofun konuya
yaklaşım larındaki ortaklık nedensellik ilişkisinde zorunlu bağlantıyı kabul
etm eleri ve zorunlu bağlantı tasarım ının kaynağının ne olduğu konusuyla il

12
13
14
15

A.g.e.,
75.
A.g.e.,
123.
A.g.e.,
123.
Annette C. Baier, A Progress o f Sentiments Reflections on Hume’s Treatise, (USA: Harvard University Press, 1991),
89.
16 Steven Nadler, The Cambridge Companion to Malebranche, Ed. Staven Nadler, (UK: Cambridge University Press,
2000),113.
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gilenm eleridir. Bu bölüm de M alebranche’in zorunlu bağlantı tasarım ı hakkın daki görüşleri H um e’a etkisi çerçevesinde ele alınm aya çalışılacaktır.
H um e etkiyi nedene bağlayan ve birini ö b ü rü n ü n kaçınılm az sonucu kılan17
zorunlu bağlantı ilişkisini, nedenselliğin bir ilişkisi olarak düşünür; ancak neden-sonuç ilişkisini tanım larken, yukarıda gösterdiğim iz tanım larda olduğu
gibi, zorunlu bağlantıdan söz etmez. Tanım larda bitişiklik, öncelik, sürekli bir
liktelik ilişkileri açıkça görülebilirken zorunlu bağlantı ilişkisi aynı açıklıkla gö
rülem em ektedir. Bu d u ru m zorunlu bağlantının, nedensellik için ikincil ya da
önem siz olduğu anlam ına gelmez; aksine H um e ÎAYÜ S’te zorunluluğu n ed e n 
selliğin gerekli bir parçası olarak tanım lar.*

Dolayısıyla H um e için nedensel

lik, zorunluluk kavram ını içerm ektedir. O nun araştırdığı ve M alebranche ile
bağlantı kurulacak asıl konu da bu rad a ortaya çıkm aktadır. Z orunlu bağlantı
tasarım ım ızın kaynağı n edir ya da H um e’u n sorduğu şekliyle ‘iki nesne zo ru n 
lu olarak birbirleriyle ilişkilendirilir, derken zorunluluk tasarım ım ız ile neyi
kastederiz?’ sorularıdır. Bu sorular H um e için zorunlu bağlantı tasarım ının
doğasını açıklam anın yani hangi izlenim lerden türediğini gösterm enin olana
ğını taşım aktadır. N itekim H um e’a göre tü m tasarım lar izlenim lerden türer
yani izlenim i olm ayan tasarım söz konusu olamaz. Bazen bir tasarım başka
tasarım ların birleşm esi yoluyla oluşsa da birleşen b u tasarım ların da bir izleni
m in in olm ası gerekir. İzlenim bir m ikroskop ya da optik gibi iş görerek belir
sizlik içinde bulunan ideaları aydınlatır ve çok anlam lılığı ortadan kaldırır.18
O halde bir tasarım ın kaynağı araştırılacaksa m utlaka m ikroskobik bir ince
lem eden geçmelidir; başka bir deyişle karışık ve belirsiz gibi görünen zorunlu
bağlantı tasarım ının kaynağındaki izlenim araştırılm alıdır.
H um e da M alebranche gibi kuvvetten, güçten yola çıkarak nedenin sonucu
ortaya çıkarm asını sağlayan etkililiğin yani zorunlu bağlantı tasarım ının kay
n ağının araştırm asına koyulm uştur; çünkü H um e da M alebranche gibi b u n 
lardan birinin açıklanm asının, diğerini de açıklayacağını düşünm ektedir.**Tartışm ayı kendine özgü bir şekilde yürüten H um e, M alebranche’in izlediği
yolu izlemiştir. M alebranche gibi kuvvet tasarım ım ızın kaynağını araştırırken

17

David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, çev: Oruç Aruoba, (Ankara: Hacettepe Üniversitesi
Yayınları, 1976), 52.
* Bkz. Hume, İAYÜS, 79.. "Zorunluluk benzer nesnelerin sürekli biraradılığından ya da anlama yetisinin bir
objeden öbürüne yaptığı çıkarımdan meydana gelir."
18 A.g.e., 52.
** Bkz. Hume, İAYÜS, 56'da Hume kuvvet ve zorunlu bağlantı kelimelerinin eş anlamlı olduklarını düşünür.
Malebranche ise, The Search After Truth, 450.'de, zorunlu bağlantı ve kuvveti Tanrfnın gücü ve iradesiyle açıkla
maktadır.
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önce nesneler arasındaki ilişkilere; sonra da zihne ve zihnin bir kuvveti olarak
düşünülen iradeye odaklanm ıştır. İncelem eleri sonucunda iki filozof da güç
ve zorunluluğun, nesnelerde ve zihinlerin iradelerinde bulunmadığım savun
m uşlardır; ancak b u n u farklı şekillerde yapm ışlardır. H um e bu tasarım ların
izlenim lerini araştırırken* M alebranche, hakikatle ilişkisi bağlam ında ele al
m ıştır.
H um e zorunlu bağlantı tasarım ının hangi izlenim lere dayandığını gösterm ek
için nesnelerin ve ilişkilerin bilinen niteliklerini incelemektedir. A ram a yaptığı
iki yer vardır; birincisi dış nesnelerin (external objects) izlenim leri; İkincisi ise
kendi zihnim izin işlem leridir.19 Bu bir bakım a zorunlu bağlantı tasarım ının
kaynağının iç duyum ya da dış duyum olup olm adığını sorgulam ak anlam ına
gelmektedir.
H um e öncelikle kuvvet ya da zorunlu bağlantı tasarım ının kaynağını dış nes
nelerin izlenim lerinde arar. Bu izlenim ler nesnenin ilk görünüşünde yani b e 
lirli, tek bir neden-etki durum unda algılananlardır. H um e’a göre dış nesnelere
baktığım ızda ve nedenlerin işlem lerini göz önünde bulundurduğum uzda zo 
ru n lu bağlantı gibi bir ilişki göremeyiz. Sadece birinin olgu olarak diğerinin
arkasından geldiğini görürüz. H areket eden bir bilardo topu, hareketsiz bir
bilardo topuna çarptığında dış duyulara görünen sadece birinin çarpm asını,
ötekinin hareketinin izlemesidir. Z ihin b u iki nesnenin arka arkaya algılanm a
sından başka bir izlenim taşım az. Dolayısıyla m adde duyulabilir nitelikleriyle
herhangi bir kuvvet ya da enerji keşfettirm ez. Aynı şekilde, b u niteliklerle ar
kasından etkisi denilebilecek herhangi bir şeyin geleceğini bize düşündürecek
bir tem el de sağlayamaz.20 O halde zorunlu bağlantı tasarım ım ız dış nesnele
rin izlenim lerinden yani nesnelerin duyularım ıza göründükleri belirli tek du
rumlarındaki işleyişlerinden türeyem ez. Bu du ru m d a geriye zorunlu bağlantı
tasarım ızı üretenin zihnim izin işlem leri yani bir iç izlenim in kopyası olup ol
m adığı kalıyor; ancak b u n d an önce H um e’u n b u düşüncesinin gelişm esinde
M alebranche’in etkisini gösterm eye çalışm ak gerekm ektedir. N itekim M a
lebranche da zorunlu bağlantı tasarım ı konusunda öncelikle cisim lerin ya da
nesnelerin etkililik tasarım ını oluşturm adığı tartışm asına girm iş ve H um e’un
verdiği örneği (bilardo topu) vermiştir.

*

Bkz. "Hiçbir nesne duyulara verilen nitelikleriyle, kendisini ortaya çıkaran nedenleri ya da kendisinden doğacak
etkileri belli etmez; ne de aklımız, tecrübenin yardımıolmaksızın gerçek var oluş ve olgu sorunu konusunda
çıkarımlar yapabilir." İAYÜS, 25.
19 A.g.e., 52-53.
20 A.g.e., 53.
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M alebranche’a göre doğada ve m addede ne kendisini hareket ettirm e ne de
hareketi iletm e gücü vardır. D oğadaki tü m kuvvet T an rın ın etkin iradesi anla
m ın a gelmektedir. Bütün şeyleri hareket ettiren ise hakiki neden olan Tanrıdır.
M alebranche b u düşüncesini tasarım larım ız ile açıklam aktadır. O na göre zih
nin ideaları (ideas o f m ind) ve cisim lerin ideaları (ideas o f bodies) olm ak üze
re iki tü rlü ideaya sahibiz ve b u idealara göre akıl yürütebiliriz. Cisim lere ait
ideam ız cisim lerin kendi başına hareket edemeyeceğini bize kolaylıkla bildirir.
Ö rneğin bir dağ, bir taş, bir kum tanesi kendi kendine hareket edecek güce
sahip değildir. T an rın ın sonsuz m ükem m el ve her şeye gücü yeten bir varlık
olduğu ideası düşünüldüğünde, cisim lerin hareketi ile T an rın ın iradesi arasın
daki bağlantıyı görm em ek m üm kün değildir. Bu d u ru m d a aksinin olm ası yani
Tanrı cism in hareket etm esini istediği halde cism in hareket etm em esi d ü şü n ü 
lemez. Dolayısıyla cisim leri ancak T an rın ın iradesi hareket ettirebilir. Bir gülle
bir başka gülleyle çarpıştığında ve onu da harekete geçirdiğinde kendindeki
hareketi ona iletm iş olur; oysa kendisinde diğer gülleye iletecek herhangi bir
kuvvet yoktur. Bu gülle kendi ilettiği hareketin doğal nedenidir; ancak doğal
neden, hakiki neden olm adığından b u sadece bir ara-nedendir. A ra-neden ise
doğanın yaratıcısı tarafından belirlenm ektedir. Bütün hareketin ve etkilerin
yaratıcısı Tanrı olduğundan ve Tanrı cisim lerin karşılaşm ası ve hareketlenm e
lerinin yasalarını istediği için ara-neden işleyişini sürdürmektedir. Aslında eylem
de bulunan cisimler değildir; T anrının koyduğu yasalardır. Dolayısıyla duyulur
dünyada hakiki hiçbir kuvvet, güç, zorunlu bağlantı ve neden yoktur.21 Nesnelerin
duyularımıza göründükleri kadarıyla hiçbir zorunlu bağlantı ya da kuvvet tasarı
m ı sağlayamayacağı sonucu M alebranche ve H um e’u n vardığı ortak bir sonuç
olm akla birlikte, M alebranche’in H um e üzerindeki etkisinin birinci g örünüm ü
olarak ileri sürülebilir. İkinci görünü m ü ise tartışm anın izlediği ikinci adım
olan zihinlerin etkilerinin kuvvet ya da zorunlu bağlantı tasarım ını üretip
üretm ediği konusunda karşım ıza çıkm aktadır.
M alebranche’in b u konu hakkındaki görüşleri, H um e’u n bu konuda verdiği
örneklerle nerdeyse birebir aynıdır. H um e b u konuyu istem e ya da iradenin
beden organları üzerindeki etkililiğini ele alarak inceler. İstem enin (wilt) basit
em irleriyle gövdem izi ve organlarım ızı hareket ettirebildiğim izi ve zihin ye
tilerim izi yönlendirebildiğim izi hissederken bir iç kuvvetin bilincindeyizdir.
İstem e edim i, hem beden hem de zihinde ya da im gelem de hareket m eydana
getirm ektedir. İstem enin b u etkisinin farkındalığı bizde bir kuvvet ideası oluş
turur. Farkındalık ya da başka bir deyişle istem enin hem beden hem de zihin
21

Malebranche, The Search After Truth, 448.
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üzerindeki etkisinin düşünülm esinden türeyen kuvvet tasarım ı, bir iç duyum
tasarım ı (an idea o f reflection)’dır. Kuvvet tasarım ını üreten etki doğal bir olay
olup deneyim ile bilinebilen bir olgudur; ancak bu etki nedenin içinde olan,
birini ötekinin zorunlu sonucu kılan herhangi bir kuvvetten yola çıkarak ö n 
görülem ez.22 Ç ünkü “[...] deneyim bize, olayları birbirine bağlayan ve onları
ayrılm az kılan gizli bağlantı konusunda bilgi verm eksizin, sadece bir olayın
bir başkasını düzenli olarak nasıl izlediğini gösterir.”23 Bu du ru m d a beden
hareketinde algıladığımız şey aslında hareketin, istem enin kom utunu izlem e
sidir; fakat hareket ve istem eyi birbirine bağlayan bağ ya da zihnin, b u etkisini
üretm esini sağlayan enerji (energy) deneyim lenem eyeceği için kavranılam az.
Dolayısıyla bir iç duyum tasarım ı da zorunlu bağlantı tasarım ının kaynağı ola
m az. Ö rneğin anatom iden bildiğim iz kadarıyla, istem li bir harekette (örneğin
kolunu kıpırdatm a hareketinde) kuvvetin nesnesi doğrudan hareket ettirilen
şey değil; bazı kaslar, sinirler hatta ne olduğu tam olarak bilinm eyen daha
başka şeylerdir. A ralarında zorunlu bir bağlantı olduğunu söylemek için hem
nedeni hem de etkiyi bilm em iz gerekir; oysa ne kuvvet ne de etki bilinm ekte
dir. Dolayısıyla iradenin beden üzerindeki etkililiğinden zorunlu bir bağlantı
çıkam az.24
M alebranche’a göre b ü tü n zihinlere ait idealarım ız incelendiğinde, zihinlerin
iradesi ile herhangi bir cism in hareketi arasında herhangi bir zorunlu bağlantı
görülem ez. Cisim ler kendi kendilerini hareket ettirem eyeceği gibi yaratılm ış
zihinler de aynı şekilde gerçek ve ilkesel bir nedensellik olarak cisim leri h are
ket ettirem ez. Ö rneğin kolum uzu kım ıldatm a iradesi ile kolum uzun hareketi
arasında hiçbir zorunlu bağlantı yoktur. K olum uzu kıpırdatabilm ek için kasla
rın şişirilmesi, sertleşm esi, sinirlerin işlem yapm ası vs. şeyler gerekir. Buradaki
kuvvet* eğer sadece irade ile yani bilerek ve isteyerek yapılan hareketler olsay
dı anatom iyi hiçbir şekilde bilm eyen birinin kolunu kıpırdatm ası beklenem ez
di. İstediğim iz zam an kolum uzu kıpırdatm ak, bu n a ait bir irade taşıdığım ızı
gösterse de b u hareketin hakiki nedeni olduğum uzu gösterm ez. H areketin
nedeni Tanrı iradesinin kuvvet ve gücü ile eylem de bulunan ara-nedenlerdir.
Kolu kıpırdatm ak isteyen insan olsa da kolu kıpırdatabilen ve b u n u yapm asını
bilen sadece Tanrıdır. Dolayısıyla insan iradesi, bedenlerdeki hareketin hakiki

22
23
24
*

Hume, İAYÜS, 53-54.
A.g.e., 55.
A.g.e., 55.
Doxee, Malebranche'in bedenin ve hareketin arasında zorunlu bir bağlantının algılanabileceği düşüncesini,
Hume gibi em pirik bir şekilde reddettiğini ileri sürmektedir. Nitekim Malebranche da irademizin emirleriyle
kollarımızı kaldırdığımızda iç gücün bilincine ulaştığımızı vurgulamaktadır. Doxsee, A.g.e., 697.
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nedeni değildirler.25 N itekim “yaratılm ış hiçbir şey kendine özgü bir etkili
likle yaratılm ış başka bir şeye etki edem ez”.26 Buna göre kolum u kaldırm ak
istediğim de kolum kalkm ayabilir; böyle bir zorunluluk yoktur. Eğer Tanrı k o 
lum un kalkm asını isterse kalkar, istemezse kalmaz; burada ise bir zorunluluk
vardır. Bu m antıksal zorunluluktur.* Dolayısıyla b u m antıksal zorunluluk d ı
şında herhangi b ir zorunlu bağlantı yoktur yani beden ve zihin arasında ya da
cisimle zihin arasında hiçbir zorunlu bağlantı bulunm az. H um e u n M alebranche’ın verdiği örneğin aynısını, aynı sorun çerçevesinde kullanm ası H um e un
M alebranche’tan nasıl etkilendiğini gösterm ektedir. Bu etkinin tem elinde iki
filozofun da nedensellikte zorunlu bağlantı ilişkisini kabul etm eleri ve zorunlu
bağlantı tasarım ının kaynağının ne duyum ne de zihinle algılanabileceğini sa
vunm aları vardır. A ncak M alebranche’in H um e üzerindeki etkisi, konuya iliş
kin tartışm anın sonraki kısım larında sürm ez. Bu ayrım ı gösterm ek için H um e
ve M alebranche’in zorunlu bağlantı tasarım ının kaynağını nasıl açıkladıklarını
ele almaya çalışalım.
H um e için zorunlu bağlantı tasarım ının izlenim inin dış nesneler ya da zihnin
kendi işlem lerinden türem ediği artık ortadadır. H um e bu sonucu şöyle özet
lem ektedir:
“Böylece, tü m doğada, bizce kavranabilir olan herhangi b ir bağlantı örneği
görünm üyor. B ütün olaylar tam am ıyle başıboş ve ayrı görünüyor. Bir olay bir
başkasını izler, am a hiçbir zam an biz araların d a herhangi bir bağ gözleyemeyiz.
Olaylar hiçbir zam an bağlı değil, yalnızca bir arada görünüyorlar. Ve iç duyu
m um uza ya da dış duyum um uza hiç g ö rü n m em iş bir şeyin bizde hiçbir ideası
olam ayacağına göre, çıkarılm ası zo ru n lu sonuç şuym uş gibi görünüyor: H içbir
bağlantı ya da güç ideam ız yoktur ve b u kelim eler h em felsefi akıl yürütm elerde
hem de gü n lü k hayatta kullanıldıklarında m u tlak olarak anlam sızdır.27”

H içbir zorunlu bağlantı tasarım ına sahip olm am ak H um e’a -m ış gibi görünen
bir sonuçtur. İki olayın arka arkaya geldiğini görebilsek de bunların arasında
herhangi bir bağ olduğunu göremeyiz; çünkü olaylar bir arada değildir; sade
ce bir arada görünürler. B unun nedeni zorunlu bağlantı tasarım ının, bellek
25
26
*

27

Malebranche, The Search After Truth, 449-450
Nicolas Malebranche, Metafizik ve Din Üzerinde Görüşmeler, çev: Bedia Akarsu, (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi,
1946),140.
Nadler'e göre Malebranche için nedenselliğin kalbi olan zorunluluk, mantıksal bir zorunluluktur. Eğer iki şey
ya da olay arasında mantıksal bir zorunlu bağlantı varsa iki şey nedensel olarak da ilişkilidir. Nedensel ilişki
reddedildiğinde dolayısıyla mantıksal bir çelişki oluşur. Nadler, A.g.e., 113. Dolayısıyla Malebranche'ta mantıksal
zorunluluk nedenselliğin ta kendisidir.
Hume.MVÜS, 61.

16 I

Felsefi D ü şü n D ergisi

Malebranche'in David Hume Üzerindeki Etkisi: Zorunlu Bağlantı Tasarımı Üzerine Bir Araştırma

ve duyuların ötesiyle yani izlenim lerin ötesiyle ilgili bir bağ kurm a girişim i
olmasıdır. H um e’u n bu konuyla ilgili kesin bir yargıda bulunm aktan ziyade
g örüneni belirtm iş olm ası onun felsefi görüşleri açısından bir tutarlılığı ve zo 
ru n lu bağlantı tasarım ının kaynağı araştırm asının henüz bitm ediğini gösterir.
H um e zorunlu bağlantı tasarım ının sürekli birliktelik, imgelem, alışkanlık ve
inanma ağı içinde oluştuğunu ileri sürer. Sürekli birliktelik, im gelem e zorunlu
bağlantı tasarım ının m alzem esini verm ektedir. D aha önce açıkladığım ız gibi,
tek bir durum için neden ve etki arasında bir bağ kurulam az; gözlenen şey b iri
ni, ötekinin izlemesidir. A ncak belirli tü r iki olay her zam an ve bütün örnekle
rinde bir arada gözlenm işse b unlardan birinin ortaya çıkması, diğerinin ortaya
çıkacağı konusunda bir hüküm oluşturur. Yani artık hareket eden bir bilardo
topu, hareketsiz bir bilardo to p u n a çarptığında (benzer örneklerin sürekli b ir
likteliğinden dolayı) bunlardan birinin diğerini izlediği değil; bunlar arasın
da zo ru nlu bir bağ olduğu ileri sürülecektir. B unun nedeni öncelikle geçmiş
deneyim ve onların sürekli birlikteliklerinin hatırlanm ası yoluyla im gelem in
işleyişinde açıklanır. Bellek değil de im gelem in işleyişinde açıklanm asının
nedeni belleğin sadece du ru m ları çokluk içinde sunm ası ve zorunlu bağlantı
gibi yeni bir tasarım üretem em esidir.28 Oysa im gelem tasarım ları birleştirebilmekte, ayırabilm ekte ve yeniden düzenleyebilm ektedir. İm gelem alışkanlık
denen, yeni bir akıl y ürütm e ya da sonuç olm aksızın, geçmiş bir yinelem eden
kaynaklanan bir ilişki kurar. Zihin nesnelerden biri ortaya çıktığında alışkan
lık yoluyla o nesneye eşlik eden nesneyi görm eyi bekler ve onun var olacağına
inanır. İşte tam da zorunluluk tasarım ını veren şey budur. “Öyleyse zihinde
duyduğum uz b u bağlantı, im gelem in bir objeden o objenin her zam anki iz
leyicisine alışılagelmiş geçişi, kuvvet ya da zorunlu bağlantı ideasını edindi
ğim iz duygu ya da izlenim dir”29 Böylece H um e zorunlu bağlantı tasarım ının
kaynağı için bir duygu (sentim ent) ya da izlenim (impression)e işaret eder ve
artık zorunlu bağlantı tasarım ının iç duyum izlenim inden (impression o f reflec
tion) türediği ileri sürülebilir. N itekim zaten H um e iç duyum ya da dış duyum
tarafından algılanm am ış hiçbir şeyin bir ideası olm adığını savunur. Bu kural
zorunlu bağlantı için de geçerlidir. Olaylar arasındaki tek durum larda zo ru n 
lu bağlantı oluşturacak herhangi bir izlenim yoktur; ancak sürekli birliktelik
ve birlikteliğin yinelemesiyle yeni bir duyu ve izlenim duyarız. B unun üzeri
ne imgelem, olay ile izleyicisi arasında alışılmış bir bağ kurar. Bu duyu ya da
izlenim ise zorunlu bağlantı tasarım ım ızın kaynağı olur. Özetlem ek istenirse

Hume, İDÜBİ, 71.
Hume, İAYÜS, 62.
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alışılmış bağlantı ve imgelemin geçişi bu tasarım ın tem el belirleyicisidir.30 Z o 
ru n lu bağlantı h akkında b u n u n ötesinde bir tasarım ım ız yoktur.
M alebranche ise zorunlu bağlantıyı hakiki neden ile açıklar. Hakiki neden d e
m ek nedenle sonuç arasında zihnin zorunlu bir bağlantı algılaması demektir.
“A nladığım kadarıyla hakiki neden, zihnin onunla, onun etkisi arasında bir
zorunlu bağlantı algıladığı nedendir. Şimdi zihin sadece son derece m ü k em 
m el bir varlığın iradesi ve onun etkisi arasında zorunlu bir bağlantı algılar. Bu
yüzden zorunlu bağlantı sadece hakiki neden olan ve cisim leri hareket ettir
m ek için gücü olan Tanrıdır.”31
N edenler ve etkileri arasındaki zorunlu bağlantının algılanm asının kaynak
lık ettiği zorunlu bağlantı tasarım ı, M alebranche için, hakiki nedendeki bir
ilişkinin algılanm asıdır; dolayısıyla hakiki neden, neden ve sonuç arasındaki
bir çeşit zorunlu bağlantıdır. H akiki neden Tanrı olduğu için zihin, zorunlu
bağlantıyı T anrıda bulur; çünkü T an rın ın iradesi ve onun etkisi arasında zo 
ru n lu bir bağlantı algılar. Pyle’e göre M alebranche’in nedenselliğe ilişkin bu
çözüm ü bir totolojiden başka bir şey değildir. B ununla birlikte M alebranche’in
nedenselliği, m etafizik doktrininin bir sonucu olarak sürekli yaratm adan bes
lenir.32 T an rın ın hakiki neden olm ası ve zorunlu bağlantının sadece hakiki
nedende yer alması M alebranche’in m etafizik ve h atta teolojik kaygılar taşıdı
ğını gösterm ektedir. N itekim M alebranche’in zorunlu bağlantıyı hakiki neden
dediği T an rın ın iradesiyle açıklamış olması, ikincil ya da doğal nedenlerde
ise zihnin herhangi bir zorunlu bağlantı algılayamayacağını düşünm üş olması,
felsefesinin m etafizik unsurlarla örüldüğünün önem li bir göstergesidir. H um e
zorunlu bağlantıyı M alebranche gibi m etafizik am açlar u ğ ru n a kullanm az;
aksine hem bu düşünceyi hem de occasionalism ’i eleştirerek M alebranche’in
etkisini üzerinden atar.

2. Hume'un Malebranche / Occasionalism Eleştirisi
H um e nedenlerin zorunlu bağlantılarını gizli kuvvet ve enerjilerle açıklayan
eski felsefeleri eleştirirken M alebranche’in* - nedenlerin gizli kuvvet ve erke
30
31
32

*

A.g.e., 65.
Malebranche, The Search After Truth, 450.
Andrew Pyle, "Nicholas Malebranche: Insider or Outsider?" Insiders and Outsiders in Seventeenth-Century Philo
sophy, Ed. G. A. J. Rogers, Tom Sorell, Jill Kraye, (New York&London: Routledge, 2010), 136.&Pyle, Malebranche,
(New York&London: Routledge, 2003), 241.
Hatta bu bakımdan Hume İAYÜS'te - Aristoteles ve Locke felsefeleri ile - Malebranche'in felsefesinin anlaşılması
zor bir felsefe (abstrusephilosophy) olduğunu belirtmektedir. Ona göre bu tür felsefelerde filozoflar genel olan
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lerini açıklamaya çalışan bir filozof olduğunu düşündüğü için - De la Recher
che de la Vérité adlı eserinin altıncı kitap, ikinci kısım , üçüncü bölüm üne re 
ferans vermektedir.* M alebranche’in b u bölüm ünün adı “Eski Felsefelerin En
Tehlikeli H atası” dır. N edensellik ve zorunlu bağlantı tasarım ının araştırm a
sını yapan M alebranche, b u bölüm de eski felsefelerin zorunlu bağlantı ve n e 
densellik k onusunda bir takım yanılgı içinde olduklarını ileri sürm üştür. O na
göre eski felsefeler (özellikle de paganlar) doğanın etkilerini, haklarında belli
bir fikre sahip olm adığım ız şeylerle açıklayıp çok yanlış ve tehlikeli sonuçlar
doğuracak bir de ilke koym uşlardır. Bu felsefeler m addede, m addeden b ağım 
sız belli kendilikler olduğunu ve b u kendiliklerin bizim gördüğüm üz etkilerin
gerçek nedeni olduğunu; hatta b u n u n la yetinm eyip b u etkileri açıklam ak için
tözsel form lar, gerçek nitelikler ve başka benzer kendilikler olduğunu ileri sür
m üşlerdir.33 Eski felsefelerin b u yanılgısını H um e da vurgulam ıştır. H um e’a
göre nedenlerin etkileri konusunu “Kim ileri cisim lerin tözsel biçim leri yoluyla
etkide bulunduklarını ileri sürerler; başkaları ilinek ya da nitelikleri yoluyla;
yine başkaları özdek ve biçim leri yoluyla; ve daha başkaları tü m bunlardan
ayrı belirli güçler ve yetiler yoluyla.”34 açıklam aktadır. Bu özellikler gerçekte
cisim lerin bilinen özellikleri olmayıp tam am en anlaşılm az ve açıklanam azdır;
çünkü bu ilkeler bulanık ve belirsiz ilkelerdir. Dolayısıyla bizim için bir et
kililik ya da güç tasarım ı, bir nesnenin niteliğinin tasarım ı değildir. N itekim
nesnelere ait yüzeysel birkaç niteliğin bilgisinin dışında nesnelerin etkileri
n in dayandığı güçleri ve ilkeleri bilm iyoruz. D uyum larım ız cisim lerin gerçek
hareketleri hakkında bir idea sağlayabilir; ancak hareket halindeki cisim lerin
ilettikleri güç ve kuvvet hakkında herhangi bir tasarım oluşturm az. Dolayısıyla
doğadaki güç ve kuvvet hakkında bilgisiz olduğum uz söylenebilir.35 H um e bu
konuda agnostik bir yaklaşım la, cahil ve bilgisiz olduğum uzu belirtm iş olsa
da aslında cisim lerin doğasını ya da cisim lerin işlem lerinin gizli nedenlerini
açıklam ak gibi bir niyeti olm adığını; bunu, insanın anlam a yetisinin ötesinde
olm ası nedeniyle onaylam ayacağını da itiraf eder.36 A nlam a yetisinin ötesinde
olm ası dem ek b u tü rd en açıklam aların, bir anlam da zihnin sınırlarının dışın
da olm ası dem ektir. H um e’u n agnostisizm i de bu rad a işlemeye başlar; fakat
aynı şeyi M alebranche için söylem ek m üm kün değildir.

ilkeleri araştırır; sabit ve değişmeyen saklı gerçekliğin keşfedilmesi için çabalarlar. Bkz. Hume, İAYÜS, 5.
* Bkz. Hume, İDÜBİ, 115.
33 Malebranche, The Search After Truth, 446.
34 Hume, İDÜBİ, 115.
35 Hume, İAYÜS, 30.
36 Hume, İDÜBİ, 56.
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M alebranche’in neden ve sonuç arasındaki zorunlu bağlantı konusunda eski
felsefelere karşı geliştirdiği itiraz, doğal etki ve nesnenin kuvvetinin değerler,
formlar, yetiler gibi gizli niteliklere dayandırılarak açıklanm asıdır. N esnenin
kuvvetinin, nesnenin kendisinde olduğunu söylem ek (paganlarda olduğu gibi)
aynı zam anda bü tü n m addede tanrısal bir şeyler olduğunu kabul etm ek anla
m ın a gelm ektedir.37 M alebranche için her şeyin tanrısal olm ası sorunlu d e
ğildir; aksine T an rın ın iradesi doğal nedenlerin etkisi olduğundan Tanrı her
şeydedir. Bu noktada sorunlu olan şey m addedeki kuvvetin hakikat olarak su
nulm asıdır. O n u n b u düşüncesi occasionalism ’inin bir sonucudur.
M alebranche’in occasionalism ’i yaratılm ış dünya ve Tanrı arasındaki ilişkiye
dayanm aktadır. Bu ilişki nedensel bir ilişkidir ve b u ilişkiye göre T an rın ın ira 
desi hakiki neden; yaratılm ış dünya ise ara-neden (occasion)’d ir. “[...] yaratıl
m ış şeyler kendi etkinlikleri tarafından bir başkası üzerinde etkide bulunam az
ve sadece Tanrı onlara kendi gücünü iletir; çünkü Tanrı genel yasaların uygula
m asını belirleyen ara-nedenlerdeki değişiklikleri yapandır.”38 Yaratılmış d ü n 
yada hiçbir zorunlu ilişki olm am akla birlikte, zorunlu bağlantı hakiki n ed e n 
sellikte bulunm aktadır. H akiki neden zihnin bir şeyin, kendi etkisiyle arasında
zorunlu bir bağlantı algıladığı nedenselliktir. Tanrı hakiki neden olduğundan
dolayı, neden ve etki arasındaki zorunlu bağlantı da Tanrı’dır. T an rın ın bir
şeyi harekete geçirm ek için araçlara ihtiyacı yoktur; bir şeyin var olm ası için
o şeyi istem esi yeterlidir. Diğer şeyler ise ara-nedendir.39 D uyulur/yaratılm ış
dünyadaki tü m değişim ler ve ara-nedenler T an rın ın irade ve istem esi ta ra 
fından belirlenir; çünkü “Yaratılmış her şey zorunlu bir şekilde belirlenm iş
varlıktır.”40 Dolayısıyla doğal nedenler etkililikten yoksundur ve b u nedenle
doğal nedenlerde zorunlu bağlantı yoktur. H um e skeptik kim liğinin etkisiyle,
M alebranche’in occasionalism ’inin bu argüm anlarına karşı bir eleştiri geliştir
miştir.
H um e ÎAYÜ S’de adını anm adan* M alebranche’in sıradan insanların sadece
37 Malebranche, The Search After Truth, 446.
38 Nicolas Malebranche, Dialogues on Metaphysics and on Religion. Translator: Morris Ginsberg, (London: The
Gresham Press, 1923), 336.
39 A.g.e„ 450.
40 Malebranche, Dialogues on Metaphysics and on Religion. 89.
* Peter Millican, Enquiry'in bölümlerine düştüğü notlardan birinde, Enquiry'in 7. Bölüm, 1. Kısımdaki "many phi
losopher" ifadesini Hume'un Malebranche ve diğer occasionalist'ler için söylediğini ileri sürmüştür. Bkz. Hume,
David. An Enquiry Concerning Human Understanding. Ed. Peter Millican, (New York: Oxford University Press,
2007), 194.
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olağanüstü görünen durum larda kullandıkları ilkeyi her d u ru m d a kullandı
ğını ileri sürer. M alebranche’in, ya da occasionalist’lerin, günlük dilde n ed e n 
ler denilen şeylerin gerçekte ara-neden olduğunu; doğada herhangi bir güç
ve kuvvetin olm adığını; her ilkenin dolaysız ve hakiki ilkesinin Yüce Varlık
olduğunu; belirli nesnelerin sonsuza kadar birbirlerine bağlı olm asının ger
çek ned eninin Yüce Varlık’ın istem esi olduğunu düşündüğünü vurgular. Bu
bağlam da M alebranche’in verdiği gülle örneğini, bilardo topu olarak H um e da
verir. H um e’a göre M alebranche gibi böyle düşünen filozoflar, bir bilardo to p u 
n u n başka bir bilardo to p u n u harekete geçirm esini ara-neden olarak görür ve
b u n u n T an rın ın istemesiyle harekete geçtiğini düşünürler.42 Occasionalist’lere göre m addenin kendi başına hareket etm esini, iletm esini ya da hareketini
sürdürm esini sağlayacak gücünün olm adığı duyular tarafından algılanır ve
b u n ları üreten bir gücün zorunlu olm ası nedeniyle Tanrı biricik etkin varlık ve
her değişim in dolaysız nedeni olarak görülür. Oysa H um e’a göre zorunlu b ağ
lantı tasarım ını açıklam ada b u gibi bir ara-nedencilik hiçbir işe yaram am aktadır.42 N itekim ara-nedencilikte, neden’ ve ara-neden özsel olarak birbirinden
farklı şeyleri sim gelem ektedir; fakat H um e b u n u n reddedilm esi gerektiğini
düşünerek gerçek neden için ‘sürekli birliktelik’ ilişkisine dikkat çekmektedir.
Başka bir deyişle, H um e’a göre sürekli birliktelik onların ara-neden dedikle
ri şeyse o halde gerçek neden, ara-neden dedikleri şeydir. Dolayısıyla neden
olarak gösterilen şey sürekli birlikteliği içerm iyorsa b u n u n bir ilişki olduğu
söylenemeyeceği gibi b u n u n herhangi bir akıl yürütm eden çıkarsanabileceği
de ileri sürülem ez.43 H um e’u n b u itirazı M alebranche’in occasionalist yak
laşım ına ilişkindir; ancak H um e’u n b u yaklaşım ı M alebranche ile aralarında
sadece reddetm eye yönelik bir ilişki olduğunu düşündürm em elidir. Aksine bu
eleştiri içinde, H um e açısından ciddi bir etkilenm enin de olduğu göz önünde
bulundurulm alıdır.
Buckle’a göre H um e occasionalism ’i eleştirm eseydi onun M alebranche’tan pek
farklı kalmayacaktı; çünkü ikisi de zorunlu bağlantı tartışm asında, zihinlerin
iradelerinde ve nesnelerde kuvvetin olm adığını savunm uştur; ancak M aleb
ranche’in occasionalism ’inde bir de tü m kuvvetin Tanrı’d a bulunduğu d ü 
şüncesi vardır. H um e M alebranche’in - occasionalism ’in - bu iddiasını hem
teolojik hem de felsefi açıdan eleştirm iş ve böylece occasionalism ’inin altını

41
42
43

Hume, İAYÜS, 58.
Hume, İDÜBİ, 116.
Ag.e.,123.
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kazım ıştır.44 Teolojik açıdan eleştirisinin odağında occasionalism ’in zorunlu
bağlantıyı T an rın ın kendisine dayandıran açıklam ası vardır. H um e a göre Tan
rı tü m nedenleri sağlayan yüce ve etkili bir neden olarak varsayıldığında, her
tü rlü işlem de ona başvurulm ası gerekm ektedir. Böyle düşünenler T anrıya k ar
şı bağım lı olup yaratılm ış tü m dünyayı her türlü güçten yoksun bırakırlar.“Eğer görünürde bir gücü olanın dışında hiçbir şey etkin değilse, düşünce hiçbir
d u ru m d a özdekten daha etkin değildir; eğer b u etkinsizlik bizi bir T anrıya
başvurm aya götürm eliyse, en yüksek varlık iyi eylem lerim iz gibi kötü olanla
rın da, erdem li eylem lerim iz gibi erdem siz olanların da gerçek nedenidir.”45
H um e b u eleştirisiyle occasionalism ’in teolojik anlam ına karşı çıkmıştır. Occasionalism e felsefi karşı çıkışı ise occasionalism ’in etkililik tasarım ına ilişkin
dir. H um e’a göre bu açıklam anın dayandığı kanıtlar zinciri m antıklıdır; fakat
inandırıcı değildir. İnsan kendi aklının sınırlarını ve aklın tü m işlem lerinin
dar bir alanda işleyişini fark ettiğinde b u açıklam alara inanm ayacaktır ya da
en azından ondan şüphe duyacaktır.46 B unun nedeni ise tü m tasarılarım ızın
izlenim lerden türem esi ilkesidir; eğer tü m tasarım larım ız izlenim lerden tü 
rüyorsa kuvvet ve etkililiğin tasarım ını taşıyabilm ek için onun da bir izleni
m in in olm ası gerekir. Oysa ki b u tasarım lar ne cisim lerin ne de zihnin kendi
işleyişinde keşfedilebilir; ancak yine de (doğuştan idealara sahip olduğum uz
gerekçesiyle) b u tasarım a sahip olduğum uzu ve hatta sonsuz bir güç ile d o 
natılı olan varlığın, etkililiğin hakiki nedeni olduğunu savunanlar vardır. H u 
m e’u n b u n a cevabı şudur: “ [...] sonsuz bir güç ile donatılı olan bir varlık bir
yana, herhangi bir güç ile donatılı bir varlık üzerine bile hiçbir tasarım ım ız
yoktur.”47 Bu varlıkla ilgili tasarım ım ız olm adığı halde nedenlerin etkililiğini,
deneyim in ötesiyle açıklayanlar kendilerini peri ülkesinde48 bulurlar. Oysa ki
etkililiğin bulunm adığı b u hayali yer güç ve zorunlu bağlantının yapısı ile ilgili
hiçbir kavrayış verm ez.49
H um e bir occasionalist olarak düşündüğü M alebranche’in etkisini epistem olo
jisi ve şüpheciliğiyle üzerinden atmıştır. H um e’ın occasionalism ’e yönelik eleş
tirileri aynı zam anda bir m etafizik eleştirisi olarak da kabul edilebilir. O ccasi
onalism ’in ara-nedenlerde zorunlu bağlantının olm adığı fikrini M alebranche
ile paylaşan H um e, occasionalism eleştirileriyle M alebranche’tan sıyrılmıştır.
44

Buckle,A.g.e., 192.

45
46
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Hume, İDÜBİ, 172.
Hume, İAYÜS, 60.
Hume, İDÜBİ, 171.
Hume, İAYÜS, 60.
Hume, İDÜBİ, 172.
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SONUÇ
H um e’u n M alebranche’a ilgisi başlangıçta rasyonalistlere yönelik karşıt bir ilgi
olarak görünm ektedir. Özellikle - referanslarından yola çıkarak odaklandığı
m ız - zorunlu bağlantı tasarım ı konusunda gerek konuyu ele alırken izlediği
yol gerekse verdiği örnekler, H um e’u n M alebranche’tan etkilendiğini göster
m ektedir. N itekim biz de b u çalışm ada M alebranche’in felsefesinin, H um e’un
düşüncelerini geliştirm esinde önem li bir etkide bulunduğunu vurgulam aya
çalıştık.
M alebranche ve H um e’a göre zorunlu bağlantı konusu, iki şey arasındaki bir tür
ilişki konusudur; b u ilişki nedensel bir ilişkidir. N itekim ikisi de nedenselliği
zihnin işleyişinin ilişkileriyle açıklamıştır. Bu nedenle çalışm am ıza neden-sonuç ilişkisinin nasıl bir ilişki olduğunu, M alebranche ve H um e arasındaki b e n 
zer düşünceleri ortaya koyarak gösterm eye çalıştık. Bu incelem e sonucunda
zorunlu bağlantının, hem M alebranche hem de H um e’d a nedenselliğin bir
bileşeni olduğuna ulaştık. M alebranche konuyu m etafizik açıdan; H um e epistem olojik açıdan ele alm ış olsa da ikisi de zorunlu bağlantının neden-sonuç
ilişkisindeki gerekliliğini kabul etm işlerdir. Bizi M alebranche’in H um e’u etki
lediği sonucuna götüren ise zorunlu bağlantı tasarım ının kaynağına ulaşm a
çabaları, izledikleri yol ve verdikleri örnekler olm uştur. İkisi de güç ve kuvvete
yani nedenin etkililiğe odaklanm ışlar; nesne ve zihnin güç ve zorunlu bağlantı
tasarım ını üretem eyeceğini savunm uşlardır. Güç tasarım ı ve zorunlu bağlantı
tasarım ını M alebranche hakiki nedenle ilişkisi sebebiyle T an rın ın iradesi ve
gücüyle açıklayıp ocasionalism ’inin en önem li argüm anları arasına koymuş;
H um e ise im gelem ve alışkanlık ile açıklayıp em pirik sistemi içine o tu rtm u ş
tur. Yani H um e, M alebranche’in b u etkisini sürdürm em iş ve onun gibi occasionalist bir yöne kaym am ıştır; aksine H um e, M alebranche’in occasionalist ay
rım ın ı kabul etm eyip onu çürütm eye girişm iştir. Tüm bunlardan yola çıkarak
H um e’u n sadece em pirik bir gelenek içinde anlaşılm aya çalışılm asının b e ra 
berinde eksiklikler getireceğini ileri sürebiliriz. Bu eksikliklerin ise H um e’un
kendini inşa ettiği felsefi doktrininin, hangi enkazın üzerine konum landığının
iyi anlaşılm asıyla kapatılacağını söyleyebiliriz.
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