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Mehmet Akif DUMAN1 

PARADOXIE DES HAUFENS 

ZUSAMMENFASSUNG 

Ausnahmslos Alles ist in einer ungewissen Vagheit. Wäre Sokrates derselbe den wir heute 

kennen, wenn seine Frau Xanthippe sein Leben nicht gequält und ihn nicht von Zuhause 

vertrieben hätte? Vielleicht wäre Aristoteles ein Ringer geworden wenn er keine schwachen 

Beine, kleine Augen hätte und lispeln würde. Epikur müsste sich wahrscheinlich durch zweimal 

so viel Essen am Tag nicht übergeben müssen, wenn er zwei Monate in Afrika leben würde. 

Thomas Aquinas der mehrmals von Rom nach Paris ungefähr 1400 km gelaufen ist, hätte nicht 

so viel Zeit zum denken gehabt, wenn er per Anhalter gefahren wäre. Was wäre passiert wenn 

der zwölfjährige Pascal eine Backpfeife von seinem Vater bekommen hätte, weil er auf den 

Fußboden im Haus Dreiecke zeichnet. Was wäre passiert wenn rausgekommen wäre, dass ein 

Großteil von Voltaires Briefen, deren Anzahl zwanzigtausend übersteigt, an Gott und an die 

Welt gewidmet sind und man ihn deshalb in die Klapsmühle gesteckt hätte? Wenn Kant ein 

stämmiger Mann wäre und seine Bedienstete, die ihn jeden Morgen mit Mühsal aufweckt, in 

einem Wutanfall verprügelt hätte, sodass sie nicht mehr ihre Aufgaben hätte erledigen können? 

Oder wenn Kierkegaard zehn Jahre länger gelebt hätte und Nietzsche nicht den Verstand 

verloren hätte? Oder wenn Wittgenstein kein Tennis gespielt hätte und es sich auf seinem Weg 

kein Spielfeld befunden hätte? Die Antworten/Wahrscheinlichkeiten auf diese Fragen sind 

"vage". Warum hat der Tag vierundzwanzig Stunden? Wer hat bestimmt dass die Woche sieben 

Tage hat? Was ist "schön"? Wer kann als "dumm" bezeichnet werden? Ist der Tod schlimm? Es 

ist nicht möglich auf diese und tausende ähnliche Fragen eine "absolute" Antwort zu geben. Die 

Antworten sind vage. Um mit der Vagheit umgehen zu können, muss zunächst die Vagheit in 

der Sprache verstanden werden. Einer der ersten und wichtigsten Schritte um die Vagheit in der 

Sprache zu verstehen, ist es die "Paradoxie des Haufens" zu begreifen. 
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SORİTES PARADOX 

SUMMARY 

Without exception everything is in vagueness. Would Socrates be the same we know today, 

when his wife Xanthippe didn´t tormented his life and not expelled him from home? Perhaps 

Aristotle would become a wrestler if he had no weak legs, small eyes and would not lisp? 

Epicurus would probably not have to puke by twice as much food on the day when he was two 

months living in Africa? Thomas Aquinas who walked several times about 1400 km from Rome 

to Paris would not have had that much time to think if he had hitchhiked? What would have 

happened if the twelve-year-old Pascal would get a slap from his father, because he draws 

triangles on the floor in the house? What would have happened if it had come out that a large 

part of Voltaire's letters, whose number exceeds twenty thousand, are dedicated to God and to 

the world, and one would therefore put him in the loony bin? When Kant was a burly man and 

had beaten his servant who is waking him up every morning with toil, in a fit of rage, so that she 

no longer could have done her tasks? Or if Kierkegaard had lived for ten years longer and 

Nietzsche had not lost his mind? Or if Wittgenstein hadn´t played tennis and there wouldn´t 

have been a playfield on his way? The answers / probabilities to these questions are "vague". 

Why does the day have twenty-four hours? Who has determined that a week has seven days? 

What is beautiful? Who can be called stupid? Is death bad? It is not possible to give an 

"absolute" answer on this and thousands of similar questions. The answers are vague. To deal 

with the vagueness, first the vagueness must be understood in the language. To understand one 

of the first and most important steps to the vagueness in the language is to understand the 

"Sorites paradox". 

Keywords: Sorites, Paradox, vagueness, synonyms. 

 

SORİTES PARADOX/ YIĞIN (KÜME) PARADOKSU 

Özet 

Her şey istisnasız bir belirsizlik içindedir. Sokrates’in karısı Xanthippe onu hayatından bezdirip 

evden uzaklaştırmasa idi Sokrates, bugünkü Sokrates olur muydu? Aristoteles zayıf bacaklı, 

küçük gözlü ve hafif peltek olmasaydı belki de güreşçi olurdu. Epikur bir ay Afrika’da kalsa 

muhtemelen günde iki kez fazla yemekten kusmazdı. Roma’dan Paris’e defalarca yaklaşık 1400 

km yürüyen Thomas Aquinas otostop çekebilse idi düşünecek bu kadar zamanı olmazdı. Pascal 

12 yaşındaki evin zeminine üçgenler çizince babasından okkalı bir tokat yese idi ne olurdu? 

Voltaire’in sayısı yirmi bini aşan mektuplarından büyük bir kısmının Tanrı’ya ve Dünya’ya 

ithaf edildiği öğrenilip akıl hastanesine kapatılsa idi ne olurdu? Kant iri yarı bir adam olsa idi ve 

her sabah onu binbir zahmetle uyandıran hizmetçisini bir öfke nöbeti esnasında vazifesini 

yapamayacak kadar hırpalasa idi? Ya Kiekergaard bir on yıl daha yaşasa ve Nietzsche aklını 

yitirmese idi? Ya Wittgenstein tenis oynamasa ve yolu üzerinde bir oyun sahası bulunmasa idi? 

Bu soruların cevabı/olabilirliği “belirsiz”dir. Bir gün neden yirmi dört saattir? Haftayı kim yedi 

gün yapmış? Güzel nedir? Câhil kime denir? Ölüm kötü müdür? Bu ve benzeri binlerce soruya 

“kesin” bir cevap vermek mümkün değildir. Yanıtlar belirsizdir. Belirsizlikle başa çıkmak için 

önce dilde belirsizliği anlamak gerekir. Dilde belirsizliği idrak etmek için ilk ve en mühim 

adımlardan biri ise “sorites paradoks”u anlamaktır. 

Anahtar Sözcükler: Sorites, Paradoks, yığın, eş anlamlılık 



 

The Journal of Academic Social Science, Yıl: 3, Sayı: 12, Haziran 2015, s. 413-424 

 

415 
 

Sorites Paradox / Yiğin (Küme) Paradoksu 

 

 

 

 

 

Bir kelime yahut cümle birden fazla anlama geliyorsa, yani okuyan herkes için temel anlam aynı 

değilse bu durum "belirsizlik" ortaya çıkarır. Kavramın terimsel anlamı, mecazlar, günlük 

kullanım farkları vs tamamen bu kapsama girer. İki cümlenin değil, iki kelimenin bile aynı 

anlama gelmesi büyük “belirsizlik hakikati” sebebi ile imkansızdır. Bu imkansızlığın idraki için 

ön aşama da “sorites paradoks” u anlamaktır. 

 

1.SORİTES PARADOKSUN KÖKENİ2 

Yunanca "σωρίτης sōritēs-soros"  yığın anlamına geldiği için bu adla anılır. Somutsuzluk ve 

unsurların sayısal değerlerindeki keyfiliğin gerçek algılarla çakışması, üzerine kurulu olan 

paradoks en çok eksiltme örneği ile izah edilir: 100 koçan bir yığın mıdır? Evet. (Hayır 

deniyorsa sayı ölçüsüz biçimde artırılabilir.); o halde 99 da yığın olacaktır. 99 yığın ise 98 de 

yığındır. Böylece 1'e kadar gideriz. Yığın olmanın sınırı/ eşiği asla tespit edilemez.3 

İzahı eski Yunan kafası ile tersine çevirelim. Bir mısır koçanı yığın olmaz. O zaman iki tanesi 

de yığın olmayacaktır; üç tanesi de. Binlercesi de yığın olmayacaktır. İşte bu belirsizlik, 

paradoksu ortaya çıkarır. 

“Mesele” oldukça eskidir. Paradoksun formüle edilmesi Miletli Eubulides (MÖ IV.) yahut 

Elealı Zenon (MÖ 490-430) menşeli olmalıdır.4 Megara Okulu temsilcisi filozof Eubulides (ki 

bu sebeple Megara Paradoksu diye de geçer) tarafından ortaya atılır bu mesele. Onun ortaya 

koyduğu form etrafında tavaf eden diğer filozoflar yapısal benzerlik olmak koşulu ile farklı 

varyasyonlar ortaya koyar. (ne kadar geliştirilebilirse geliştirirler) Ancak öz itibarıyla problem 

aynı kalır.5 

                                                 
2 Bu konu temel itibarıyla “Dilde Belirsizlik ve Eş Anlamlılık” isimli kitabımızın (Litera Kitap, 2015) bir 

bölümünden genişletilmiştir. “Belirsizlik/Vagheit/vagueness” konusunda önemli bir eşiktir sorites. Kısaca 

“sorites” algısının dile uyarlanmış şekli üzerinden eş anlamlılığı değerlendirmeye çalıştık sözü edilen 

kitapta. 

Müller, G. (yay.) (2000):Tre-Theologische Realenzyklopädie, Studienausgabe, Bölüm II, Berlin/ New 

York: de Gruyter, s.727-729. Bucher Grupper (2010): Fuzzylogik: Fuzzy Retrieval, Lineare Partielle 

Information, Paradoxie Des Haufens, T-Norm, Fuzzy C-Means, Takagi-Sugeno-Regler, General Books 

LLC. (= Bulanık Mantık) Buddensiek, F. v. (2006): Die Einheit des Individuums: eine Studie zur 

Ontologie der Einzeldinge, C. 70, Berlin: de Gruyter, s.58-59. Olin, D. (2003): Paradox, New York: 

Routhledge, s.167-191. Sainbury, R.M. (2009): Paradoxes, Cambridge Unv, s.40-48. Gratzer,W.; 

Neumaier, O. (yay.)(2014): Der Gordische Knoten, Wien: LIT, s.29. Hyde, D. (2008): Vaguness, Logic 

and Ontology, Ashgate, s.8-15. 

3 Bairan, B.P.(2005): An İntroduciton to Syllogistic Logic, Katha Publishing, s.343. Modern anlamda 

canlandırılmasında Peter Unger'in ciddi katkıları vardır. Heller, M. (1990):The Ontology of Physical 

Objects: Four-Dimensional Hunks of Matter, Cambridge Unv. Press, s.68. (genel olarak 68-110) Örnek 

için: McDonald, G.F. (ed.) (1979): "Why There Are No People" ve "I Do Not Exist", Perception and 

İdentity, Ithaca: Cornell Unv. Press, s.177-222, 235-251. 

4 Barnes, J. (2012): Logical Matters: Essays in Ancient Philosophy II, Oxford, s.550-558. Barnes, 

J.;Brunschwig J., Burnyeat, M; Schofiels, M.(1982): Science and Speculation, Cambridge Unv., s.37-

41. Algra, K.; Barnes, J; Mansfeld, J. & Schofield, M. (1999): The Cambridge History of Hellenistic 

Philosophy, Cambridge, s.162. Sorites Paradoksu zaten eski Yunan'da formülize edilmiştir. Giaro, T. 

(2007): Römische Rechtswahrheiten: eine Gedankenexperiment, Frankfurt am M.: Vittorio Kloster: s.287. 

Beetz, J (2015):E=mc2: Physik für Höhlenmenschen, Berlin: Springer, s.94, (dipnot 133.) 

5 Tarihi arka plan için bkz: Moline, J. (1969): "Aristotle, Eubulides and the Sorites", in: Mind 78, 393-

407. 
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2.KIRMIZI İPLİK ÖRNEĞİ 

Daha önceki izahlarla bağlantılı olarak, durumu daha netleştirici, bilinen bir örnektir bu. İki 

farklı kadının birbirinden habersiz olarak iplik almak istediğini düşünelim. Ama herhangi bir 

renk değil, belli bir renk seçmiş olsunlar. Bu renkleri gösteren bir renk kartelası olsun satıcının 

da. Yani mesela, beş yüz farklı rengin olduğu bir renk kartelası olsun firmanın6. Bir kişi bu 

ipliği doğrudan dükkanda seçiyor olsun, diğeri de elinde bu kartela olarak telefon ediyor olsun. 

Her ikisi de “kırmızı” iplik istiyor. Standart kartelayı tahayyül edelim. Kırmızının konumu 

“sarıdan başlayıp bordoya kadar uzanacaktır; takriben  500 rengin 125 tanesi7 kırmızının 

başlangıcını ve bitişini işaret eder. Bu iki kişi bir renk numarasına sahip değilse hangi kırmızıyı 

istediklerini nereden bileceğiz? Bu kartelada doğrudan kırmızı diyebileceğimiz en az 25 renk 

olacaktır. Hangi kımızı, “kırmızı”lığı temsil kabiliyetine sahip olacaktır? Ne zaman artık 

kırmızılıktan çıkıp bordo yahut lilaya yaklaşılır. Bu iki kişinin aynı tonda uzlaşması bu sebeple 

ve durumda imkansız görünmektedir. 

İplik firmalarının bu sorun için çözümü elbette gayet basittir. Her rengin bir numarası vardır. 

Ancak felsefi anlamda “kapalılık/muğlaklık” için bir numaralandırma mümkün değil. Yani aynı 

sorun çeşitli ebatlarda “kelimelerin” kapalılığı adına sürmektedir. 

3.İRİBAŞ ÖRNEĞİ/ KAULQUAPPE/ TADPOLE 

"İribaş/Kurbağa yavrusu" örneğini de zikredelim. Sabit bir kamera ile bir su kabı sürekli 3 hafta 

izlendiğinde ve film hızla sarıldığında iribaştan kurbağaya geçiş ani olur. Tam olarak nerede 

iribaş kurbağaya dönüşür bunun tespiti mümkün değildir.8 

4.MISIR KOÇANI ÖRNEĞİ 

Kavramsal kapalılık için tarihi bir örnek olan “yığın”ın (ki yığın metaforu da diyebiliriz) izahı 

biraz daha net bir bakış kazandıracak. Ne kadar mısır koçanı üst üste yığılırsa “yığın” olur? 

Sorunun cevabını düşünmek paradoksun keşfi için gayet iyi bir başlangıç. Yüz mü? Yüz mısır 

koçanı bir yığın yaparsa, iki yüz de yapar? O zaman bir milyon koçanı üst üste yığınca ne 

olacak? Nereden itibaren yığın hükmü kazanacak koçanlar? 

Daha sistemli bir şekilde ifade etmek gerekirse: 

1.Bir koçan yığın değildir. F * (1) 

2.Eğer bir koçan yığın yapmazsa iki koçan da yığın yapmaz. Nasıl sıralandıkları önem taşımaz. 

Yani "n" sayıdaki koçan yığın olmazsa "n+1" de olmaz.  ∀ n [F*(1) →F* (n+1)] 

2.Eğer iki koçan yığın yapmazsa üç koçan da yığın yapmaz. Nasıl sıralandıkları önem taşımaz. 

Yani "n" sayıdaki koçan da yığın oluşturmaz. ∀ n F*(n) 

                                                 
6 Amann Group’un standart iplik kartelasını baz alalım. 20 grup ve her grupta 25 renk olmak üzere 

kartelada 500 renk var. 

7 Grup 2,3,4,5 ve 6. 

8 "Suppose that a movie camera is focused on a tadpole confined in a small bowl of water. The camera 

runs continuously for three weeks, and at the end of that time there is a frog in the bowl... (the conclusion 

of the argument) means that there is some picture in the series S such that it is a picture of a tadpole, 

while the very next picture, taken one twenty-fourth of a second later, is not a picture of a tadpole." 

Cargile, J. (1969): "The Sorites paradox", The British Journal for the Philosophy of Science 20, s.193-

202. (burada s.193) Rolf, B. (1981): Topics on vagueness Unknown Binding, 162s. Ayrıca bkz: Rolf, B. 

(1981): "A theory of vaguness", Journal of Philosophical Logic, C.9/3, s.315-325.. 
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Devamında sıralama konusundaki tamamlayıcı yargıyı atalım: 

999.Eğer 999 koçan bir yığın yapmaz ise 1000 koçan da bir yığın yapmaz. 

Netice itibarıyla "modus ponens"in kullanımı; yani yerleştirme nizamı bin adetin bir yığın 

oluşturmayacağı iddiasına bağlandığında görüntü/netice absürt olur.9 

5.BELİRSİZLİK ve SORİTES 

Başka bir misal verelim. Biri 195cm, diğer 155cm boyunda iki insan yan yana geldiğinde büyük 

ve küçük ayırımı yapmak kolay olur. Ancak ne zaman kısa, ne zaman uzun olunacağı ile ilgili 

bir sınır tespiti mümkün değildir.10 Bir Hollandalı ile bir Çinli'nin uzunluk anlayışı birbirinden 

çok farklı olacaktır. 

Camide yardım toplansın. İki kişinden biri 10 lira, diğeri 100 lira versin. İlkinin cüzdanındaki 

tüm para 10 lira olsun, ama diğerinin maddi imkanı iyi olsun ve bu bağış onun için maddi 

anlamda bir sorun çıkarmayacak olsun. İkisi de cömerttir; ama ilki diğerinden daha cömerttir o 

halde. Ama ya ikisi arasındaki maddi farkı bilmiyorsak? O zaman 100 lira veren daha cömert 

olur. Daha da mühimi cömertlik ve cimriliğin sınırı nerede başlar? 

Bu soruların muhatabı felsefe, mantık, etik ve hukuk olduğu kadar “dil felsefesi”dir de. Yani 

anlamsal ve kavramsal karmaşa birçok disiplinin ciddi anlamda başını ağrıtmaktadır. 

“Dil vasıtaları ile idraki büyüleme”11nin muhtevasına dahil olmak için; önce kapalılığın 

tanımına odaklanmak (imkansızla uğraşmak) yerine bunun tesirleri ve kanaatimize de göre de 

bırakacağı hasarlar üzerine düşünmekte fayda var. 

 

6.ETİK AÇIDAN SORİTES 

"Kim idrake sahipse, kendine hakim olur. Kim kendine hakim olursa aynı kalır (bozulmaz). 

Kim aynı kalırsa üzüntüden azade olur. Kim üzüntüden azade olursa mutlu olur. O halde idrak 

sahibi mutludur ve idrak mutlu bir hayat için yeterlidir."12 Bu cümleler erdem doludur, güzeldir 

ve yücedir. Fakat aynı kalmak, kendine hakim olmak ve mesela idrak sahibi olmak hangi 

"sınır"lara sahiptir? İki gündür rejim yapan şişman birinin mutfak masasındaki kremalı pastaya 

dokunmaması mı kendine hakim olmaktır? Büyük bir bankanın mali işlerinden sorumlu kişisi 

olarak haksız kazanca sırt çevirmek mi? Rüşvete direnmek mi? Harama bakmamak mı? 

Biraz basitten ve geriden alalım. Ekmek çalan kişi ile banka soyanı aynı başlık altına alırız. 

Hırsız, "başkasının malını çalan kimse” olarak tanımlanır. Ekmek çalan belli ki açtır ve fiziksel 

                                                 
9 Hübner, J. (2007): Komplexe Substanzen, Berlin: de Gruyter, s.319 

10 Antos, G.; Fix, U & Radeiski, B (yay..) (2014): Rhetorik der Selbsttäuschung, Berlin: Frank & 

Timme, s.251. 

11"Die Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung unsres Verstandes durch die Mittel unserer 

Sprache" Wittgenstein, L. (2003): Philosophische Untersuchungen 109, Suhrkamp. 

http://www.geocities.jp/mickindex/wittgenstein/witt_pu_gm.html#LocalLink-c110 

12 "Qui prudens est et temperans est; qui temperans est, et constans; qui constans est inperturbatus est; qui 

inperturbatus est sine tristitia est; qui sine tristitia est beatus est; ergo prudens beatus est, et prudentia ad 

beatam vitam satis est." Seneca: Epistulae morales ad Lucilium, XI-XIII, LXXXV, 2. Bkz: Hollenberg, 

W.A. (1925): Logik, psychologie und ethik als philosophische propädeutik für höhere schulen, Leipzig, 

s.25. 
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varlığını sürdürmek için bu suçu işler. Ancak banka soyanın aç olmak kaygısı ile bunu yaptığı 

pek de düşünülemez. Peki suç nerede başlar; kişiyi ekmek çalmak zorunda bırakan toplum, suçu 

bölüşmeli midir? Alanı genişletelim yaralı bir hayvana yardım etmemek suç mudur? Bunun 

hukuksal olarak bir cezası olduğunu sanmıyorum. Ama insanî anlamda, en azından bazı 

insanların algısına göre, bu bir suçtur. O halde işin bir de vicdani boyutu devreye giriyor. Bunu 

da geçelim, töre cinayeti işleyen kişi ailesi tarafından kahraman ilan edilir; çünkü çok mühim 

bir lekeyi ailesinden uzak tutmuş; onların toplum içindeki durumunu dengelemiştir. Peki 

cinayetin suç sayılmama ihtimalinin sınırları nedir? 

Bir aylık bir fetüsü öldürmek ahlaki olarak yanlıştır. Bir cenin bir saniye sonra ve bir saniye 

önce aynıdır. Yani fetüs bir aylık ve bir günlük iken de onu öldürmek ahlaken yanlıştır. Türk 

Ceza Kanunu’nun 100. Maddesi şu şekildedir: “Gebelik süresi on haftadan fazla olan kadının 

çocuğunu isteyerek düşürmesi hâlinde, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına 

hükmolunur.” O halde bir kadın isteğe bağlı olarak bebeği 10 haftaya kadar aldırabilir. Bu yasa 

1972’de çıkmıştır. 1968-1972 arası ise kürtaj yasaktır (?) Bebeğin takriben 120. günde ruha 

kavuşması13 yani ondan önceki süreçte bir canlı (ruhsuz canlı olmaz) sayılmaması yasalarla 

                                                 
13 Aslında kürtaj meselesi oldukça tartışmalı bir konudur. İşin içine feminizm, anti-natalist politikalar, 

din, tarih, etik vs gibi onlarca unsur karışır. Biraz, kanaatimizi pekiştirmek için izah edelim: 

"Sonra da onu tamamlamıştır, ona kabiliyet vermiştir ve ona ruhundan üfürmüştür ve size kulak, gözler 

ve gönüller halk etmiştir; ne de az şükredersiniz." (Secde 9) 

"Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz, şunu bilin ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, 

sonra alakadan (aşılanmış yumurtadan), sonra uzuvları (önce) belirsiz, (sonra) belirlenmiş canlı et 

parçasından (uzuvları zamanla oluşan ceninden) yarattık ki size (kudretimizi) gösterelim. Ve 

dilediğimizi, belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz; sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız. 

Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için (sizi büyütürüz). İçinizden kimi vefat eder; yine içinizden kimi de 

ömrün en verimsiz çağına kadar götürülür; ta ki bilen bir kimse olduktan sonra bir şey bilmez hale gelsin. 

Sen, yeryüzünü de kupkuru ve ölü bir halde görürsün; fakat biz, üzerine yağmur indirdiğimizde o, 

kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten (veya çiftten) iç açıcı bitkiler verir." (Hac 5) 

“Sizden birinizin yaratılışının başlangıcı, annesinin karnında kırk günde derlenip toparlanır. Sonra ikinci 

kırk günlük süre içinde pıhtı haline döner. Sonra da bir o kadar zaman içinde bir parça et olur. Daha 

sonra Allah bir melek gönderir ve melek, ona ruh üfler. Bu melek dört şeyle; anne rahmindeki canlının 

rızkını, ecelini, amelini, iyi biri mi, yoksa kötü biri mi olacağını yazmakla emrolunur...” (Buhârî, Bed’ü’l-

halk, 6, Enbiyâ, 1, Kader, 1; Müslim, Kader, 1.) 

El-kahtânî, Dr. Müsfir b. Ali b. Muhammed (2008): "İslam Hukukuna Göre Anne Rahminde Sakat Olan 

Çocukların Kürtaj Yoluyla Düşürülmesinin Hükmü", çev.: Doç. Dr. Abdullah Kahraman, C.Ü. İlahiyat 

Fakültesi Dergisi XII/1, s.441-485; burada s.447. 

Yine aynı makalede Hz.Ali'nin benzer içerikli bir açıklaması zikredilir. (s.448)   

“Ruhun üflenmesinden önce cenînin hareket ve hissetme kabiliyeti var mıdır, diye sorulursa buna 

cevaben şöyle denilir: Cenînde, ruhun üflenmesinden önce, iradî olarak gıdalanma ve gelişme hareketi 

olmasa da, bitkilerde olduğu gibi, gıdalanma hareketi vardır. Ruh üflenince hissetme ve irade hareketi 

gelişme ve gıdalanma hareketine eklenir” (İbn Kayyım el-Cevziyye, et-Tibyân fî aksâmi’l-Kur’ân, 106, 

351.) agm, s.450. 

Devamen çocuğun birey sayılması ile ilgili görüşü özetleyelim. Çocuğun zina, tecavüz, sakatlık gibi 

hallerde alınmasına birçok yerde cevaz verilirken; Dr. Ahmet Emin Seyhan şöyle der: "Kürtajın caiz 

olduğu tek durum; çocuk alınmadığı takdirde annenin hayati tehlikesinin bulunduğu yönündeki 5 

uzman doktorun raporudur." O halde ruhu üflenmeden önce de fetüs bir insandır.  

http://ahmeteminseyhan.blogcu.com/kurtaj-caiz-midir-sadece-hangi-durumda-kurtaj-yapilabilir/2839468        

Erişim: 05.02.2015 
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değilse bile ahlaken yanlıştır. Yani insan bir günlükken de insandır 100 yaşında da. Zaten bu 

sebeple mecburiyet dışında kürtaj haramdır. 

Mısır koçanı örneğinin ortaya çıkardığı belirsizlik klasik versiyonu karşılar. "Kel kafa" örneği 

de bu kapsama alınabilir. Ne kadar saçı olmayana "kel" denebilir.14 Yine sandalye misali ve 

"kırmızı" renk örneği de meselenin esasını temsil kabiliyetine sahip olmaları bakımında bu 

başlık altında sayılabilir. Bu paradoksu asıl itibarıyla rahatsız edici bulmayanlar da vardır. 

Lügner ve Henker gibi.15 

Konuşmacı (özelde birey) evrensel bilgiler ışığında (yahut eşliğinde) realiteye karşı sezgisel bir 

çürütme tavrı gösterirse ne olur? Tarafsız bir yorumcu bu konunun yarattığı ruhsal huzursuzluğu 

muhtemelen "bir sınır gereksinimi"ni dile getirerek özetler. Bu doğal bir reflekstir aslında; 

"global bilginin reddi" biçiminde de niteleyebiliriz bunu. Bunun makul bir şekilde zemine 

yerleşmesi için var olan olası sınır ile olması gerektiği düşünülen sınır arasında bir uzlaşıya 

varılması gerekir. Yani mısır koçanlarının yığın olmasına karar verilmesi ne zaman gereklidir? 

Yahut kişi kendini kel hissediyorsa (saç ektirmek istiyorsa) "kel" sınıfına girip girmemesi (hani 

böyle bir sınıf olacak olsa) ne kadar önemli olur?16 

7.SORİTES'İN MANTIKSAL ARKA PLANI 

Sorites sıralamasının mantıksal öncüllerini iki şekilde ele alabiliriz. Yine mısır koçanlarına 

dönelim: 

"Bir mısır koçanı yığın değildir." 

"Bin tane koçan bir yığındır." 

Bu önermelerin yanlış olduğunu kimse inkar edemez. Kullanılan dil ve normal mantık 

sınırlarında mısır koçanlarının bu şekilde değerlendirilmesi gerekir. Eğer öncülleri "F" 

biçiminde kısaltırsak: F(a1) ~ F(a1000) dememiz gerekir. "Eğer iki tane koçan yığın yapmazsa, üç 

tane de yapmaz, dört tane de yapmaz ....." 

Ne zaman yığın olmadığı ile ilgili yegane kıstas bizim "sezgi"mizdir. Akabinde bizim (yığın 

oluş ve sebebi ile ilgili) bazı özellikleri tespit etmemiz gerekir. Bu durumda "savunmasız/ ucu 

açık/ zayıf sorites" ortaya çıkar. Kavramsal detayın verilebilmesi gerekir; yani tanımda (yahut 

sınırlandırmada) ne var ve ne eksik; tespit edilebilmelidir.  Kavram belirli değişikliklere karşı 

toleranslıdır ve sarih/ açık saçık bir sınır mevcut değildir.17 

8.ANTİ-SORİTES 

Peki sorites ile nasıl başa çıkılır? Her çaba netice itibarıyla, "belirsizlik" ile irtibatı daha da 

daraltacaktır. 

                                                 
14 Stekeler-Weithofer, P. (yay.)(2006): Philosophiegeschichte, Berlin: de Gruyter, s.173. 

15 Blau, U. (1982): Vom Henker, vom Lügner und von ihrem Ende, Methodology, Epistemology, and 

Philosophy of Science, ss.27-44 

16 Pinkal, M. (1985): Logik und Lexikon: die Semantik des Unbestimmten, Berlin: de Gruyter, s.236-248. 

(260'a kadar dolaylı olarak) 

17 Intuition (sezgi) ve sorites için: Bolzano, B. (1837): Theory of Science, Sulzbach, s.348. Ronzitti, G. 

(yay.) (2011): Vaguenness: A Guide, Springer,  s.147. Adler, J. E. & Lance, J. R. (yay.) (2008): Studies 

of Human Inference and Its Foundations, Cambridge, s.22. 
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Chrysippus  Yöntemi: Paradoksa karşı reaksiyon göstermek ve belli bir noktadan sonra 

sessizliğe düşmek ve nihayetinde cevap vermeyi reddetmek. Ancak hangi noktadan sonra sessiz 

kalınabilir? Tam sınır edinmek yine mümkün değildir ve tavır (yani hareket noktası) sezgisel 

olacaktır. Sessizlik yahut susma alanı oldukça gizemli ve bilinmezlerle dolu olacağı için 

reaksiyon manevi anlamda tatmin edici olmayacaktır. 

Epistemolojik onay: Diğer yöntem soritesi kısmen yahut tamamen kabul etmektir; kısmî 

yenilgi yahut bekleme de denebilir buna. Bu kaçınılmaz bir şekilde dilin içindedir ve belli 

kelimeler sorites yüklüdür. Ki bu da bizim eş anlamlılık çıkmazı konusundaki "belirsizlik" 

savunmamızın önemli ayaklarındandır. 

Epistemolojik kabul ediş de mümkündür. Bilişsel alanda somut bir sınır belirlemek mümkün 

değildir. Akabinde şöyle bir izaha ihtiyaç duyulur. Eğer kavramsal bir parça (bir kavramın 

parçası değil) bize doğru gelmiyorsa; neden onun doğrulanmasına/ ispatına çalışalım ki? 

Soritessizlik ideali: Diğer çözüm ise paradoks üzerine bağdaş kurup kavramları netleştirerek 

mukayese etmek; ta ki soritessiz bir dil teşekkülü mümkün olana kadar. Nihayetinde düşünce 

sistematik olarak da reddedilebilir. Oluşturulan yapıların bir kısmı yahut tamamı yanlış kabul 

edilebilir. Yahut mantıksal çıkarımların bu tür kavramlar/ifadeler için yeterli yahut uygun 

olmadığı ileri sürülür. Bu reaksiyonda klasik mantığın temel elementleri bulunur; mesela bolean 

matematiği (Boolean algebra) veya tartışmada modus ponens.. 

Bunları her birine verilecek cevaplar nesnel sonuçları gösterecek yahut getirecek araştırmalara 

ihtiyaç duyar. Sorites olmaya eğilimli kavramların doğal ortamında (günlük hali kasıtla) 

kullanımlarının "belirsizlik" içinde değerlendirilmesi gerekir.18 

9.VİLLA ÖRNEĞİ/ "E" ENGELİ 

Sorunu bir de şu açıdan ele alalım. İnsanoğlunun felsefi evrimi (bunu Yaratıcı'yı başlatıcı kabul 

ederek söylüyorum) başlangıçta ve bitişte değildir. Bunlar kesin olan bilgiler. Sürekliliğin şu an 

bulunulan noktasında gelişim ve değişim yaşanmakta ancak bunun sınırı kesinlikle 

öngörülememektedir. Bir sonraki gün edinilen yeni bilgilerin sınırları değiştirmesi mümkün. 

İnsanî tavır olan denetim altına alma refleksi adına bu gerçekten dehşet verici bir öngörüdür. 

Onlarca odası olan büyük; geniş bir araziye kondurulmuş villanın odaları ve bahçesinde olup 

biten ile uğraşırken; villanın altında yüzlerce kat daha olduğunu öğrenmek; yahut kaç kat derine 

inildiği hakkında fikir sahibi olmamak ev sahibi üzerinde ne tür bir tesir yaratır? 

Belirsizliğin dildeki fenomenolojik yapısı da bu tür bir tesir uyandırır. Sınırları belirsizdir dilin. 

Öncesi öngörülemez. Eldeki bilgiler ile hazırlanan sözlük bazen yetersiz kalır; bazen fazlalıkları 

vardır. Sınırlarına yaklaşmadan doğru ve yanlış üstüne seçim yapmak da mantıklı olmaz. 

Senaryoyu daha da karartalım. İplik sipariş eden kadının renk numarası olmadan "kırmızı" için 

yaşadığı zorluk büyük bir mesele değilse de vicdan merkezli suç için alınan tavır bir problemdir. 

(yaralı hayvan örneğini hatırlayalım) Çocukluk, ahlak, ihtiyaç gibi kelimelerin bünyelerinde 

barındırdıkları belirsizlik (kime çocuk denir; kaç yaşına kadar çocuk kalınır. Ahlakın dereceleri. 

İhtiyacın sınırları); daha yüklü bir biçimde "çok", "daha fazla", "erken" gibi nesnel karşılığı 

                                                 
18 Tieleman, T. (1996):Galen and Chrysippus on the Soul, C.II-III, E.J.Brill, s.258. Brunschwig, J. 

(1994):Papers in Hellenistic Philosophy, Cambridge, s.144. Algra, K.; Barnes, J; Mansfeld, J. & 

Schofield, M. (1999): The Cambridge History of Hellenistic Philosophy, Cambridge, s.172-175. 

Mokwinski, B. (2011):Entwicklungen von epistemologischen Überzeugungen in ausgewählten 

Berufsfeldern der dualen Berufsausbildung, Rainer Hampp, s.34. 
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muğlak olan kelimelerde ortaya çıkar. Bu kelimesel belirsizlik villanın sadece birkaç kat 

aşağısıdır; yahut kilitli kalmış odaları. 

Belirsizlik zaman için ve evren için de geçerlidir. Zamanın ölçülmesi için bulunan insan icadı 

araç olan saat, haftanın günlere bölünmesi, yıl ve asır kavramları hep bir denetim altına alma 

çabasının sonucudur. Oysa zaman yolculuğu, zamanın ilerisine atlama; farklı evrenlerdeki 

zaman farkı gibi konular bugün birer abidevi soru işaretinden başka bir şey değildir. Temel ve 

birbiri ile bağlantılı belirsizliklerin merkezinde "kelimeler", "anlam", "insan (hem fiziksel, hem 

ruhsal)", "zaman ve oluş" ve "evren" gibi ögeler vardır. Elbette din, bunlar arasında birer tabaka 

gibi de iş görür. Bilinmeyen karşısında duyulan korku veya teslimiyet dinle ilişkilendirilirse 

çözüm kolaylaşır. Daha çözümü bilinmeyen hastalıklar varsa insan vücudu hakkında, belirsizlik 

sürüyor demektir. Daha Mars ile ilgili yeni yeni bulgular edinilirken; güneş sistemi 

çözülememişken, evren hakkında bilinmezlik sürüyor demektir. 

Villanın altındaki odaların sayısı da bilinemez. ("e" engeli burada yeterliliğin yani "ebil-"in 

olumsuzudur) Her bir oda bir diğerine açılır/açılabilir. 

Kavramların belirli konseptle bağlanması, hususunu ele alalım. "Everst Dağı" bilinçsel bir 

tolerans içinde iş görür. Sınır belirlemek hususunda edinilecek en kesin bilgi "cehalet"in varlığı 

olacaktır. Kültürel mirasın devri her seferinde öncekileri detayıyla anlamayı gerektirirken teknik 

mirasında devri daha hızlı ve sorunsuz olur. 

1.Bir filozofun bugün için yeni bir şey söylemesi zordur. Söyleyebilmek için (takriben) 

Platon'dan itibaren söylenenlere hakim olması gerekir ki bu da ciddi bir emek sarfı demektir. Bu 

sebeple filozof sayısı mucit sayısından çok daha azdır. 

2.Teknolojik mirasın devrine teknoloji bizzat yardım eder. Yani bilginin kaybı söz konusu 

değildir. Sağladığı fayda ve işlevselliği sebebi ile iştirakçisinin çok olması parçalara verilen 

dikkati artırır ve gelişme hızlanır.19 

                                                 
19 Mesela: 

Cep Telefonu: Martin Cooper, ArrayComm'un kurucusu ve Motorola'da araştırma ve geliştirme 

sorumlusudur. 3 Nisan 1973'te Motorola tarafından geliştirilen prototiple ilk aramayı gerçekleştirir. 

1973'teki yaklaşık 1 kg ağırlıktaki ve toplam konuşulma süresi 20dkyı geçmeyen telefonun yerine bugün 

bilgisayardan maharetli cihazlar almıştır. Bu "evrimleştirme" sürecini her teknolojik cihaz için geçerli 

tutabiliriz. Völker, C. (2010): Mobile Medien: Zur Genealogie des Mobilfunks und zur Ideengeschichte 

von Virtualität, Bielefeld: Transxript, 267. 

Buzdolabı: 1834'de Alexander Twinning "hava komprasörü" ile dolabı soğutur. 1850'lere kadar ahşap 

olan dolaplar fabrikada yahut göletlerden buz edinimi için kullanılır. O zamanlar motor takriben dolabın 

yarısı kadardır ve işleyişi hiç de basit değildir. Ev eşyası olarak kullanılır hale getirilmesi takriben 

1930'dur. (O yıllarda Küba ve Amerika'da standart ev aleti kapsamına girer.) Braun, H.J. (2005): Die 101 

wichtigsten Erfindungen der Weltgeschichte, München: C.H.Beck, s.74-75. 

Araba: İlk araba 1863'te Etienne Lenoir tarafından yapılır. Eylül 1863'te Paris'teki atölyesinden Joinville-

le-Pont'e gider ve döner. 18km yol için 3 saat harcar. Tabi molalarla birlikte. Ve tabi ciddi anlamda bir 

yakıt tüketimi mevzubahistir. Heißing, B; Ersoy, M. & Gies, S. (yay.) (2007): Fahrwerkhandbuch, 

Wiesbaden: Springer, s.3 

Teknolojideki bu hızlı ilerleme ortak çıkar ve iş bölümü (birer alt dalda uzmanlaşma) gibi iki temel 

unsurun tabii bir sonucudur. Kabaca 100 yılda bir icat evrimini ciddi anlamda tamamlamış (sona 

erdirmesi mümkün değil) görünmektedir. 

Buna mukabil Platon (takriben 2400 yıl önce yaşar) hala açıklanmakta; anlaşılmaya çalışılmaktadır.  
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Sınırların bilinmemesi çok üst düzeyde bir başka belirsizlik kanalı açar ve bilge insan o eşikten 

içeri "cahil" biri olarak girer. Mecbur olunmamakla birlikte sıradan bir insan evdeki eşyaların 

çalışma prensibini bile bilmez. Bu anda başlayan ve çeşitlenen cahillik üst kademede yerini 

sezgiye ve hislere bırakır. 

Belirsizliğin çok anlamlılık ve relativiteden farkının iyi tespit edilmesi gerekir. Birisine "Cildi 

hasar görmüş" denildiğinde kast edilen "kişinin derisi" mi yoksa "kitap cildi" midir belli olmaz. 

Devamen söylenecek cümlelerin beklenmesi gerekir. Aynı şekilde "bana bir dükkan gösterir 

misiniz?" diyen kişiye berber, kasap, market vs yerler gösterilebilir. Anlam çok katmanlı da 

olabilir; birkaç katmanlı da. Ancak "belirsizlik" her halükarda iletişimi sekteye uğratır. 

Relavitite içinse "güzellik" kavramını misal verebiliriz. "Güzel bir yemek." cümlesi, bırakın 

kültürden kültüre; bir ülke içindeki farklı bölgelerde bile görecelilik arz eder. 

Bu yeterlilik kişiye cahillikten başka becerisizlik eksisi de yükleyebilir. Yani "öğrenme" 

yetisinin tıkandığı yerde daha da geriye çekilme gerekliliği "beceriksizlik" hasıl eder. Misal 

verelim: Striknin (C21H22N2O2), Nux vomica ağacından üretilen ve bilhassa sokak hayvanlarının 

telef edilmesinde kullanılan kuvvetli bir zehirdir. 30 mg'ı kesin ölüme sebep olur. Bu zehrin ve 

tıptaki kullanımının bilinmemesi (insanlık adına) cahilliktir. Bu zehrin tesirini bilmemek (ki bu 

ilgili şekilde açıklanır yahut daha öz biçimde sembolleştirilir) ise beceriksizliktir. Kişisel bir 

çaba ile sorun hallolabilir zira. Yani tıp ilminin sınırlarını zorlamak eğitimsiz bir insanı aşar 

iken, (üstüne düşen olarak) kişinin ikaz ve uyarıları okuyamaması beceri eksikliğidir. 

Bizim algısal kabiliyetlerimizin yetmediği çok keskin sınırları vardır dünyanın. Belirsizliği 

sadece dil sahasında sabitlemek, kavramsal tanımlama imkanlarını da daraltır. (İspat: yeni 

yapılan bir icadın henüz kelimesel karşılığı yoktur; muhtemelen mucidi bir ad bulur; yahut 

mucidinin adı ile anılır) Ancak bunu yapmaya şiddetli bir eğilimimiz vardır. Çünkü sınırların 

varlığını idrak de insanî bir gerekliliktir. (Burada da cahillik ve beceriksizlik arasındaki 

gelgitleri kast ediyorum) 
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