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Birinci Argüman Analiz Egzersizi 
 

Aşağıdaki argüman üzerinde 2-3 sayfalık bir analiz yazın. Bunu yaparken: 
 

• Koşulları ve sonucu, numaralayın. Her koşul ile sonucu, bir cümleyi 
geçmeyecek tarzda özetleyin. Koşulların ve sonucun ifadesinde, 
metinde verilenden farklı bir dil kullanma hususunda, serbest hareket 
edin. Argümanın yeniden kurulması sırasında,metindeki cümleleri 
kullanmanız gerekmeyebilir, ve verilen metinde açıkça ifade 
edilmemiş (yeni) koşullar oluşturmanız gerekebilir. 

 

• Her koşul için, bir varsayım mı, yoksa, önceki koşulların devamı mı 
sayılması gerektiğini belirtin. (Bu nokta, koşuldan sonra ve 
parantez içinde gösterilmelidir.) 

 

• Argümanı ifade ettikten sonra, kendi kelimeleriniz ile, kısaca 
açıklayın, sonra tutarlılığını, yorumlayın: Koşulları yeterli ve 
güvenilebilir mi, bağlantıları sağlam mı? (Evet ise, neden, değil ise, 
neden?) 

 

“Ontolojik Argüman” adlı Etüdünde William 
Rowe, (1) Gençlik Çeşmesi yoktur. koşulundan, 
(C) Gençlik Çeşmesi sadece düşüncede/anlamada mevcuttur; sonucuna 
varabileceğimizi savunuyor. 

 
Bu, hayret verici birşey, çünkü, eğer Gençlik Çeşmesi yok ise, o zaman 
Koşul1 de, mevcut değildir! Ancak, (C) nin devamından, Gençlik Çeşmesi’nin 
(sadece düşüncede/kavramada da olsa) mevcut olduğu, gelmektedir. 
Hmm@argümana daha yakından bakmak yararlı olabilir. Öyle ise@ (1) ile (C) 
arasındaki geçiş-koşullarını yazın : 

 

Şimdi, Gençlik Çeşmesi Mevcut Değildir, diye bir iddiada 
bulunduğumu varsayın. Bir şeyin mevcudiyetini, anlam ifade edecek 
şekilde red / inkâr etmek için,o şeyin aklımda mevcut olması,onu 
düşünmekte olmam gerekir; bu, Anselm’in görüşünü takip eden bir 
düşünme şekli, bir kimse ne zaman bir şeyin mevcudiyetini 
reddederse, o şey düşüncede mevcuttur. Öyle ise, Gençlik Çeşmesi 
yoktur iddiasında bulunduğum zaman, onun düşüncede mevcut 
olduğunu, dolaylı olarak îma etmiş oluyorum. Aynı şekilde, olmadığını 
iddia ettiğim zaman da, (Anselm’in görüşü üzerine ) gerçek olarak 
mevcut olmadığını iddia etmiş oldum. Bu, basit şekilde yaptığım 
iddianın,Gençlik Çeşmesi’nin,kavramada mevcut, gerçekte ise var 
olmadığından ötürü, bir ölçüde, daha karmaşık bir iddiaya varıyor; o 
da,kısaca: 



Gençlik Çeşmesi yalnız düşüncede, anlamada mevcuttur. (RR 

12-13) 
 
 
 
 

Teslim Tarihi :      Tartışma Grubunuzda ,Perşembe/Cuma Eylül 
22/23.   Egzersizinizi  ÖA nıza verin. Geciken ödevler cezalandırılır. 

 
 
 
 
 
 

Felsefi Şartlar ve Metodlar: 

http://www.princeton.edu/-jimpryor/genral/vocab/index.html 
 

 

Bir Felsefe Ödevini Nasıl Okumalı :         How to read a Philosophy 

Paper: http://www.princeton.edu/-jimpryor/general/writing.html 
 

Felsefe Ödevi Yazmak için Rehber :     Guidelines on Writing a 
Philosophy Paper 
http://www.princeton.edu/-jimpryor/general/writing.html 


