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SUNUfi

Bilim ve Sanat Vakf› taraf›ndan düzenlenen Klasi¤i Yeniden Düflün-

mek bafll›kl› uluslararas› sempozyum, pekçok yeni bak›fl ve yorumla-

maya kap› aralam›fl bulunuyor. Kuruluflundan itibaren düzenledi¤i bi-

limsel toplant›lar ve baflta Dîvan ‹lmî Araflt›rmalar dergisi olmak üze-

re yapt›¤› yay›nlarla Bilim ve Sanat Vakf›, klasik birikimi sürekli olarak

ilgi alan›nda tutmufltur.

Sempozyumun konusunu teflkil eden klasik kavram›n›n disiplinlerara-

s› niteli¤ine uygun olarak tabiî bilimlerden siyasete, iktisattan sanata,

felsefeden dine kadar uzanan genifl bir yelpazedeki genç akademisyen-

lerden teflekkül eden Sempozyum Düzenleme Kurulu, dinamik bir ça-

l›flma ile klasik meselesinin tart›fl›labilece¤i ana eksenleri belirlemek ve

konu etraf›ndaki ortak sorular› kat›l›mc›lar›n dikkatine sunmak için

büyük çaba harcad›.

Sempozyuma yurt içinden ve yurtd›fl›ndan çok say›da bildiri önerisi

sunuldu. Bunlar aras›nda seçim yapmak, Düzenleme Kurulunun iflini

hayli zorlaflt›rd›. Böylesine genifl kapsaml› bir konunun gelecekte daha

pek çok akademik toplant›ya konu olaca¤› tesellisi ile, meselenin fark-

l› disiplinlerdeki tezahürünü yans›tacak bildirilerin seçilmesine özen

gösterildi. Sempozyum çerçevesine uymakla birlikte programa al›na-

mayan çok say›daki tebli¤ sahiplerine bu vesile ile teflekkür ederiz.

8-10 Ekim 2004 tarihlerinde ‹stanbul’da gerçeklefltirilen sempozyum bo-

yunca, efl zamanl› dört oturum halinde yaklafl›k 90 tebli¤ sunuldu ve otu-

rumlar, üç gün devam eden yo¤un bir izleyici kat›l›m›yla tamamland›.

Sempozyumda sunulan bildirilerin say› ve sayfa adedi bak›m›ndan tefl-

kil etti¤i yekûnun fazlal›¤›, bildiri kitab›n›n yay›m sürecini biraz geciktir-

mifl olmakla birlikte, bu büyük birikimin bir yay›na dönüflmüfl olmas›,

klasik meselesi etraf›nda daha sonra yap›lacak bilimsel faaliyetler için

bafllang›ç teflkil etmesi bak›m›ndan önemlidir. Bildiri say›s›n›n ve ilgili

disiplinlerin çeflitlili¤i sebebiyle Sempozyum Düzenleme Kurulu, bildi-

rilerin üç ana bafll›k alt›nda tasnif edilerek yay›nlanmas›n› uygun buldu.

Bunlar›n ilki 2006 y›l›nda, Sanat ve Klasik, ikincisi ise 2007 y›l›nda

Medeniyet ve Klasik bafll›¤›yla yay›nlanm›flt›. Bu seri, elinizdeki ‹slam ve

Klasik kitab› ile tamamlanm›fl oluyor.
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Klasik meselesinin en genifl biçimiyle tart›flmaya aç›ld›¤› bu verimli

akademik faaliyetin gerçekleflmesinde pekçok kimsenin de¤erli katk›s›

bulunuyor:

Öncelikle böyle büyük ve külfetli bir organizasyonun sorumlu¤unu gö-

¤üsleyen ve her aflamada bütün imkanlar› seferber eden, ev sahibi Bi-

lim ve Sanat Vakf›’n›n baflta Vak›f Baflkan› Say›n Dr. Mustafa Özel ol-

mak üzere sayg›de¤er Yönetim Kurulu üyeleri için elinizdeki bu kitap,

ümit ederim ki en içten teflekkürü ifa etmektedir. Ayr›ca maddi katk›la-

r›yla sempozyuma destek veren Eminönü Belediyesine, Belediye Bafl-

kan› say›n Nevzat Er’in flahs›nda flükranlar›m›z› ifade etmek istiyorum.

Bilim ve Sanat Vakf› bünyesinde faaliyet gösteren Medeniyet Araflt›rma-

lar› Merkezi’nin gayretli ve fedakar gönüllüleri olmadan, böyle bir sem-

pozyumun alt yap›s›n›n kurulmas› kolay olmazd›. Ayr›ca bu büyük orga-

nizasyonun baflar›yla tamamlanmas›nda önemli pay› olan Sempozyum

Düzenleme Kurulunun de¤erli üyeleri Dr. Mustafa Özel, Ahmet Oku-

mufl, Dr. H›z›r Murat Köse, Dr. Burhan Köro¤lu, Doç. Dr. Faz›l Önder

Sönmez, Doç. Dr. Coflkun Çak›r, Dr. Aziz Do¤anay, Dr. Lokman Gündüz

ve Yunus U¤ur’a teflekkür etmek benim için vazgeçilmez bir görev.

Sempozyumun her türlü teknik ve hizmet donan›m›n› kusursuz bir ça-

l›flma ile düzenleyen baflta Akif Demirci ve Faruk Deniz olmak üzere

Bilim ve Sanat Vakf›’n›n de¤erli yönetici ve çal›flanlar›na ne kadar te-

flekkür edilse azd›r.

Sempozyuma iliflkin bas›l› malzemenin estetik yükünü baflar›yla

omuzlayan ve flimdi de bildiriler kitab›n›n düzenlemesini yapan Salih

Pulcu ve Hayat Ajans çal›flanlar›, sempozyumun görselleflmesindeki

önemli paylar› sebebiyle burada flükranla an›lmay› hakediyor.

Son olarak, sempozyum s›ras›nda kat›l›mc›lara da¤›t›lan bildiri özetle-

ri kitab› ve elinizdeki ikinci bildiri kitab›n›n yay›na haz›rlanmas›ndaki

katk›lar› için Mehmet Cüneyt Kaya’ya müteflekkirim.

Klasik meselesi etraf›ndaki bu kapsaml› çal›flman›n, ayn› konuda mü-

teakiben yap›lacak daha ileri çal›flmalar için cesaretlendirici bir bafl-

lang›ç oluflturmas› en büyük temennimiz.

Sayg›lar›m›zla.

Dr. Sami Erdem

Sempozyum Koordinatörü
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KLAS‹⁄‹ YEN‹DEN DÜfiÜNMEK SEMPOZYUMU
AÇILIfi KONUfiMASI

Say›n Misafirler,

Bilim ve Sanat Vakf› Medeniyet Araflt›rmalar› Merkezi’nin düzenledi¤i

“Klasi¤i Yeniden Düflünmek” bafll›kl› uluslararas› sempozyuma hofl

geldiniz.

Sempozyumumuza “uluslararas›” yerine “medeniyetleraras›” s›fat› daha

uygun düflerdi. Ulus kavram›, birkaç yüzy›ll›k serüvenini tamamlam›fla

benziyor. Dünya sistemimizin merkezinde uluslar yerlerini ulus-üstü ya-

p›lara b›rak›rken, çevre bölgelerde yukar› ve afla¤› do¤ru aray›fllar hum-

mal› bir biçimde devam ediyor. Afganistan’dan Irak’a kadar Bat› Asya’da-

ki geliflmelerin ve Türkiye’nin k›rk y›ll›k AB serüveninin kritik bir nokta-

ya gelmesi bu çerçevede de¤erlendirilmelidir. 

Avrupa ya kendi minnac›k k›tas›na hapsolup Amerikan militarizmini pro-

testo ile gün sayacak ya da gerçek bir düflünsel/politik dönüflüm yaflay›p

Türkiye ve Rusya üzerinden Asya’ya uzanacakt›r. Türkiye ya Asya derinli-

¤ine do¤ru jeokültürel bütünleflme yaflay›p zinde bir zihin ve ruhla Avru-

pa’ya girecek ya da Avrupa’ya do¤ru küçülerek yafll› Beyaz Adam’›n yeni-

den Asya’ya geçiflinin asma köprüsü olacakt›r. Belki bunlar›n ikisi de ol-

mayacak, minnac›k dünyam›z nükleer silahlara sahip muhteris çetelerin

meydan kavgas›nda kozmik yaflam›n› tamamlay›p bir kenara çekilecektir.

‹flte böyle bir u¤rakta, medyada bütün ilgi Türkiye ile AB aras›ndaki eko-

nomik ve siyasî iliflkilere yo¤unlaflm›flken, BSV olarak klasikler meselesi-

ni ele al›yoruz. Bilim ve toplumbilim klasikleri, felsefe klasikleri, ilahiyat

klasikleri, sanat ve edebiyat klasikleri… ‹nan›yoruz ki, insanl›¤›n kurtulufl

reçetesi, klasik kitaplar›n sayfalar›nda, klasik yap›lar›n sütunlar›nda ve

klasik musikinin na¤melerindedir. 

Sadece Türk toplumu olarak de¤il, bütün Müslüman toplumlar olarak ta-

rihteki üçüncü büyük yüzleflmeyi yafl›yoruz. 

1. Birincisi, bundan 1200-1300 y›l kadar önce, klasik Yunan ve ‹ran me-

deniyetleriyle yüzleflmemizdi. ‹slâm toplumu evrilirken, iki köklü düflün-

ce, sanat ve yönetim gelene¤iyle karfl› karfl›ya geldi. Bu yüzleflmeden, in-
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sanl›k tarihinde kendine özgü, farkl› bir düflünür tipi olan âlim ç›kt›. As-

ya medeniyetleri daha önce flaman, brahman, mandarin gibi özgün tip-

ler üretmiflti. Yunan medeniyetinin bu ba¤lamda katk›s› filozof oldu. Ya-

hudi-H›ristiyan gelene¤i bizi haham (rabbi) ve rahiple tan›flt›rd›. Âlim

bütün bunlardan farkl› olarak, Müslüman bireyin hem ontolojik güvenli-

¤ini sa¤layan hem de ona örgütlü siyasî toplum (devlet) karfl›s›nda öz-

gürlük alan› açan, mücadeleci-düflünürdür.

2. ‹kinci yüzleflme, yükselen Bat› medeniyeti ile, siyasî bir dille söylersek,

Emperyalizm ile yüzleflmemiz oldu. Âlim püredeb geri çekilip yerini mü-

nevvere b›rakt›. Münevver, yani tenvir edilen, ayd›nlanan. Ifl›¤› kendi d›-

fl›ndan gelen; kendi d›fl›ndan, yani Avrupa’dan. Kant, Ayd›nlanma’y› “ki-

flinin, kendi cesaretsizli¤i yüzünden yol açt›¤› bir sabavet (çocukluk, rüfl-

düne ermeme!) durumundan kurtulufl” olarak tan›ml›yor ve Sapere aude!

diye hayk›r›yordu: Akl›n› kullanmaya cür’et et! Münevver, kendi akl›n›

de¤il, Avrupal›n›n yani bir baflkas›n›n, kendinden üstün gördü¤ü bir in-

san›n akl›n› kullanmay› ayd›nlanma sand›. Avrupa klasiklerine yaklafl›m›

hep bu çerçevede ve bu psikoloji içinde oldu. Avrupa ak›l deposuydu, ›fl›k

kayna¤›yd›. Ne yap›p edip, bu ayd›nl›k hazineyi ülkemize tafl›mal›yd›k!

Nitekim, bilebildi¤imiz kadar›yla, BSV’nin bu sempozyumu son 50 y›lda-

ki üçüncü klasikler sempozyumudur. 1976 ve 77 y›llar›nda Suat Sinano¤-

lu yönetiminde, Ankara Üniversitesi Klasik Ça¤ Araflt›rmalar› Kurumu ta-

raf›ndan s›ras›yla “Klasik Ça¤ Düflüncesi ve Ça¤dafl Kültür” ve “Klasik

Düflünce ve Türkiye” bafll›kl› iki sempozyum düzenlendi. Sempozyum-

larda Say›n Sinano¤lu “Gelinen noktada Bat› uygarl›¤› içinde tümüyle yer

almaktan baflka bir yol olmad›¤›n›, bu yolun da Bat›n›n klasik ça¤ düflün-

cesini anlamaktan geçti¤ini” belirtiyordu. 

3. fiimdi üçüncü yüzleflme evresindeyiz. Avrupa ve topyekûn Bat› mede-

niyeti derin bir kriz içindedir. Endüstriyel-teknolojik devrimler ne bireyi

özgürlefltirdi ne toplumlar›n güvenli¤ini sa¤lad›. ‹nsanl›k tarihinin en y›-

k›c› savafllar› 20. yüzy›lda gerçekleflti. 21. yüzy›l ise Büyük Nükleer Terör

korkusuyla bafllad›. ‹nsanl›k, tarihte ilk defa topyekûn yok olma tehdidiy-

le yüz yüzedir. Bunu gerçeklefltiren Avrupa akl›na ne Avrupa’da, ne onun

uzant›s› olan Amerika’da ne de baflka yerde güven kald›. Modern mede-

niyet bütünüyle bir intihar›n efli¤indedir.

Klasikler, intihar ilac›d›r. Ad›na ister ayd›n, ister âlim, ister filozof diye-

lim; ister onun için yeni bir kelime icat edelim, ça¤dafl düflünürün ilk gö-

revi kelimelere flifa vermek olmal›d›r. Güvenli bir toplum için, güvenilir

‹ b n  R ü fl d  F e l s e f e s i   VIII



bir dile muhtac›z. Serbest piyasa ekonomisi diyoruz, 500 flirket dünya üre-

timinin üçte birini gerçeklefltiriyor. Demokrasi diyoruz, ama dünya nüfu-

sunun onda sekizi diktatöryel rejimler alt›nda yafl›yor; onda ikisi ise med-

yatik manipülasyona maruz kalm›fl durumda. Sivil toplum diyoruz, bun-

lar›n hiç biri klasik cemaat yap›lar›n›n sa¤laml›¤›na sahip de¤il; üstelik

bir k›sm› ekonomik tekellerle ve devletlerle iflbirli¤i içinde. ‹nsan haklar›

diyoruz, bunlarla sadece dünya nüfusunun onda birini oluflturan Avro-

Amerikal› beyaz insanlar›n haklar›n› kasdediyoruz. 

Bilim ve Sanat Vakf›’n›n Klasikler meselesini yeniden gündeme getirmesi

bu bak›mdan s›radan bir entelektüel tecessüs de¤il, varolufl sanc›s› çeken

bir toplulu¤un flifa aray›fl›d›r. Elbette insan zihni aç›k uçludur ve her fleyin

çaresi geçmiflte de¤ildir. Ancak, insan türünün insanca yaflamaya iliflkin

geçmiflte cevab›n› bulamad›¤› herhangi bir meselenin gelecekte cevab›n›

bulabilece¤i de flüphelidir. Ak›l ile Gelenek bu yolda el ele vermek zorun-

dad›r. Hiçbir do¤ru, sadece bizim flu anki ak›l yürütmemizin eseri olamaz.

Hiçbir güzel, sadece flu anki estetik anlay›fl›m›zdan ç›kar›lamaz.

Do¤ru ve Güzel, izi sürülebilen de¤erlerdir. ‹zi sürülebilen ve gelifltirile-

bilir süreçler. Klasikler, bu sürecin solmayan çiçekleridir. ‹ster mimarîde

ister felsefede olsun, klasik bir eserin temel kriterleri vard›r:

a. Felsefî yahut fikrî derinlik.

b. Taklit edilebilir nitelikte özgün içerik.

c. Kendinden sonraki olaylar/geliflmeler üzerinde etki.

d. Sonraki düflünürler/sanatç›lar üzerinde etki.

e. Bir düflünce veya duygu kategorisinin timsali olmak.

f. Evrensel takdire lay›k olmak.

Sanat veya düflüncenin birçok alan›ndan örnekler verilebilir, ama ben

toplumbilim tarihinden bir örnekle yetineyim. Bana göre toplumbilimi-

nin (sadece sosyoloji demek istemiyorum; sosyoloji, ekonomi, siyaset bi-

limi, hatta tarihten oluflan topyekûn toplumbilim!) üç ana klasik eseri

Mukaddime, Kapital, Ekonomi ve Toplum’dur. 

‹bn Haldun 14. yüzy›lda “toplum olaylar›n›n da t›pk› tabiat olaylar› gibi

‘soyutlanarak incelenebilir’ olgular oldu¤unu ve bunlar›n yasalar›n›n

keflfedilebilece¤ini” ileri sürdü. Keflfetti¤i en önemli yasa, asabiye yasa-

s›yd›. Ne var ki, bu yasa ancak birkaç nesil sürebilen siyasî varl›klar›n (kü-

çük beylik ve krall›klar›n) yükselifl ve düflüflünü aç›klayabiliyordu.
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Karl Marx, daha kapsaml› bir yasa keflfetti: çat›flma. ‹nsan toplumlar› il-

kellik aflamas›ndan sonra hep, aralar›nda ç›kar çat›flmas› bulunan s›n›f-

lar halinde yaflad›lar. Bu, toplumsal evrimin temel yasas›yd›.

Max Weber, çat›flma yasas›n› kabul ediyor, fakat çat›flmaya ra¤men insan

toplumunun varl›¤›n› sürdürebilme hikmetini meflruiyet yasas›nda bulu-

yordu. Ç›kar farkl›l›klar›na ra¤men, insanlar›n az çok meflru kabul etti¤i

sosyopolitik düzenler kurulabildi¤i için toplumsal hayat sürebiliyordu.

Ayr›nt›larda bu üç düflünürden daha do¤ru düflünen, daha hakl› öngörü-

lerde bulunan baflka birçok yazar gelip geçmifl olsa da, toplumbilimde bu

üç klasi¤in pabucunu dama atamam›fllard›r. Nihayet özgün bir tan›ma

ulaflabildik: Klasik, pabucu dama at›lamayand›r.

Konuflmam› bir mesel ile ba¤lamak istiyorum. Biraz sonraki aç›l›fl oturu-

munu yönetecek olan de¤erli ilim ve fikir adam› Mehmet Akif Ayd›n ge-

çenlerde ailece bir umre ziyareti yapt›. Medine’ye vard›klar›nda, 10 ya-

fl›ndaki o¤lu Bilgehan –deyim yerindeyse- huysuzlan›r. “Ben bu flehri hiç

sevmedim; gidelim buradan!” demeye bafllar. Herkes flaflk›nl›k içindedir.

“O¤lum, buras› Peygamber Efendimizin ve ashab›n›n yaflad›¤› flehir; biz

de onlar› ziyarete geldik. Medine’ye, Mekke’ye gitmeyi en çok isteyen sen

de¤il miydin?” Çocu¤un cevab›, büyüklerin kavray›fl gücünü zorlayacak

niteliktedir: “Ben Ça¤r› filminin Medine’sini istiyorum!”

Evet, 100’e yak›n de¤erli ilim adam›yla üç gün boyunca Ça¤r› filminin

Medine’sini, Platon’un Atina’s›n›, Sinan’›n ‹stanbul ve Edirne’sini araya-

ca¤›z. Bu aray›fl›n bize ve insanl›¤a flifa olmas›n› diliyorum.

Mustafa Özel

BSV Yönetim Kurulu Baflkan›
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Bir Otoritenin Oluflumu:

‹mam Mâtürîdî Örne¤i

fiükrü ÖZEN
Doç. Dr., Türkiye Diyanet Vakf› ‹slam Araflt›rmalar› Merkezi/‹stanbul

Girifl

Mâtürîdiyye mezhebinin kurucusu olarak kabul edilen ‹mam Ebû Mansûr

Muhammed b. Muhammed el-Mâtürîdî (ö. 333/944), ad› etraf›nda bir mez-

hep teflekkül etmeden önce yaklafl›k iki as›r kendi memleketinde bile unutul-

mufl veya ihmal edilmifl bir âlim olarak bilinir. Müntesiplerinden Alâüddîn

Ebû Bekir Muhammed b. Ahmed es-Semerkandî’nin de (ö. 539/114) dikkat

çekti¤i bu ilginç duruma ra¤men Mâtürîdîlik zamanla Efl‘arîlikle birlikte Ehl-

i sünnet kelâmc›l›¤›n›n iki ana ekolünden biri haline gelmifltir. Uzun bir ara-

dan sonra ‹mam Mâtürîdî’ye ilginin artmas›n›n kuflkusuz tarihî, sosyal ve bel-

ki de siyasî bir tak›m sebepleri vard›r. ‹flte bu sebeplerin irdelenmesi klasik

dönemde bir flahsiyetin ilmî otorite haline gelmesinin arkas›nda yatan faktör-

leri anlamam›za ›fl›k tutacakt›r.

Semerkandl› takipçileri taraf›ndan Semerkand âlimlerinin reisi (reîsü me-

flâyihi Semerkand) unvan›yla an›lan ‹mam Mâtürîdî kelâm, tefsir ve f›k›h

alanlar›ndaki çal›flmalar›yla tan›nmaktad›r. Kelâm ilmi alan›ndaki Kitâbü’t-

Tevhîd adl› eseri Sünnî kelâm›n›n klasiklerinden biri olarak kabul edilebile-

cek çapta çok önemli bir eserdir. Kaynaklarda zikredilen eserlerinin isimleri

Mâtürîdî’nin bütün hayat›n› Mu‘tezile, Karâmita (Bât›niyye), Ravâf›z gibi f›r-

kalarca inanç esaslar› alan›nda ileri sürülen bid‘at ve ayk›r› düflüncelere kar-

fl› mücadeleye adad›¤› izlenimini vermektedir. Kelâm ilminde bir imam ola-

rak kabul edilen Mâtürîdî akîdeyi güçlendirme ve dini müdafaa konusunda

gerek ‹slam d›fl› ak›mlara ve gerekse ‹slami mezheplere karfl› ciddî bir müca-

dele vermifl, ça¤dafl olduklar› halde birbirleriyle bulufltuklar›na dair kaynak-

larda herhangi bir kayda rastlanamayan Sünnî kelâm›n öncülerinden ‹mam

Ebü’l-Hasan el-Efl‘arî’den daha önce bu alanda etkin bir varl›k göstermeye

bafllam›fl, ancak ‹slam tarihi boyunca Efl‘arî’ye gösterilen ilgi ona gösterilme-

mifltir. Mâtürîdî, ilmî çevresi ile beraber Mâverâünnehir’de ‹slam düflüncesi-

nin belli bir istikrara kavuflmas›nda, ‹slam’›n Türkler aras›nda yay›lmas›nda

önemli bir görev ifa etmifl ve onun bu etkisi zaman içinde artarak sürmüfltür.
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Baz› ‹slam Klasiklerinin
‹slam’da Zihniyet Dönüflümüne Etkisi

Hanifi ÖZCAN
Prof. Dr., Dokuz Eylül Ü. ‹lahiyat Fakültesi/‹zmir

Bafll›kta dile getirilen bu problemin aç›kl›¤a kavuflturulabilmesi için, ön-

celikle zihniyet ve dönüflüm kavramlar› üzerinde durulmas› ve konunun fel-

sefî temelinin ortaya konulmas› gerekir. 

Genel olarak ifade edecek olursak, “zihniyet”;  içerisinde düflünme faali-

yetinin vuku buldu¤u zihnî ortamd›r. Bu ortam, bir toplumu oluflturan fert-

lerde gelenek ve göreneklerin, toplumsal al›flkanl›klar›n, çeflitli görüfl ve inanç

unsurlar›n›n etkisiyle ortaya ç›kan “düflünme yolu”nu ve düflünme biçimini

dile getirir. 

Bir baflka aç›dan bakarak, zihniyet oluflumuna etki eden bu toplumsal fak-

törleri, daha aç›k bir dille, flu flekilde s›ralayabiliriz:

a. Toplumun sahip oldu¤u kültür miras›, 

b. Yaflan›lan çevre ve co¤rafî bölge, 

c. Yenilen besin maddeleri, yani toplumun beslenme al›flkanl›¤›, 

d. Ferdin kiflili¤inin içinde olufltu¤u toplumda, fert için bir otorite görevi

gören yak›n çevresindeki kifliler, e¤itim-ö¤retimle görevli olanlar, ki-

taplar ve bilhassa toplumun düflünce hayat›nda derin bir etki ve iz b›-

rakan klâsik eserler. 

Buradan anl›yoruz ki, bir insan›n sahip oldu¤u zihniyet o kiflinin do¤ufltan

getirdi¤i, yani kendisinde haz›r buldu¤u bir unsur de¤ildir; o sonradan oluflan

ve sonradan kazan›lan bir fleydir. Bu demektir ki, zihniyetin oluflumu ile, in-

san zihninde kavramlar›n oluflumu aras›nda bir paralellik vard›r. 

Kavramlar›n, d›fl dünyadaki varl›klar› tam olarak temsil edip etmedi¤i bir

felsefi tart›flma konusudur. Ancak zihinde bulunan ve insan›n düflünce dün-

yas›n›n temel unsurlar›n› oluflturan kavramlar›n kiflinin içinde yetiflti¤i or-

tamda gerçekleflen alg› ve gözlem verileri ile uyumlu oldu¤u genelde kabul
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