Özet
Prof. Muammer Onat Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesinin “Akademi”den,
“Üniversite”ye dönüflmesi aflamas›nda
genç akademisyenlerin yetifltirilmesindeki
öncü rolüyle ad› an›lmas› gereken
hocalar›m›zdan biridir. Yapt›rd›¤›
çal›flmalar incelendi¤inde, tümünde de
metodolojinin önemli bir yeri oldu¤u
aç›kça anlafl›lmaktad›r. Descartes‘in
düflünceleri Onat’›n metodolojisini kavramak için önemli ipuçlar› verir.
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these studies. Descartes’ ideas can help
us to understand Onat’s methodology
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Prof. Muammer Ona’›n
E¤itim Metodolojisi
Doç. Dr.Nevzat O¤uz Özer
MSGSÜ Mimarl›k Fakültesi
Mimarl›k Bölümü

Üniversite e¤itiminin yeniden
yap›land›r›ld›¤› 1982 y›l›ndan sonra
mimarl›k e¤itiminde de önemli de¤iflimler
yaflanm›flt›r. Bunlardan biri de ‹stanbul
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin
verdi¤i 5 y›ll›k yüksek mimarl›k e¤itiminin, ülkedeki di¤er mimarl›k
okullar›nda oldu¤u gibi 4+2 y›l flekline
dönüfltürülmesidir. De¤iflimin bir baflka
yönü ise, akademisyen olmak isteyenlerin
lisans e¤itimi ald›ktan sonra girdikleri
yeni s›navlarda baflar›l› olmalar›
kofluluyla, ayr›ca yüksek lisans ve doktora
e¤itimi almalar› zorunlulu¤udur. Bu geçifl
dönemini, mimarl›k alan›nda, özellikle
üniversitemizde akademisyenlik hayat›na
yeni bafllayanlar çeflitli bocalamalar ve
zorluklarla aflmaya çal›flm›fllard›r.
En az 6-7 y›l süren s›k› bir çizim e¤itiminin ard›ndan “yaz›m dili”ni ö¤renmek
ve kavramak pek ço¤umuz için yeni bir
e¤itim sürecine girmeyi gerektirmifltir.
Prof. Muammer Onat okulumuzun
“Akademi”den, “Üniversite”ye dönüflmesi
aflamas›nda genç akademisyenlerin
yetifltirilmesindeki öncü rolüyle ad›

an›lmas› gereken hocalar›m›zdan biridir.
Akademinin e¤itim gelene¤inden farkl›
olarak yazmaya dayal› bu süreci bizlerle
beraber yaflayarak, o günün genç
akademisyenleri olan bizlere, hatta birçok
durumda bizden daha genç ve dinamik
yorumlar›yla örnek olmufl bir bilim
adam›d›r.
Bu süreç, yani akademik hayattaki bu
köklü de¤iflimle Hocan›n emeklili¤i
aras›ndaki yaklafl›k 10 y›l içinde, Hoca
resmi kay›tlara göre 8 tane yüksek lisans
tezi, 9 tane de doktora tezi yönetmifltir(1) .
Ancak bu say›lara Hoca’n›n resmi
olmadan ilgilendi¤i bir bu kadar tezi de
eklemek abart› olmaz. Ayr›ca Hoca lisans
e¤itimi s›ras›nda yapt›rd›¤› projelerde,
ö¤rencilerinden tasar›mlar›n› yaz›m diliyle
de destekleyerek, anlatmalar›n› ister.
Prof. Muammer Onat, tez çal›flmas›n›n
bafl›nda ö¤rencisinden kendisine bir
mektup yazmas›n› ister. Mektuptaki cümlelerin içinden tezin çekirde¤ini oluflturabilecek kavramlar› bulur, ç›kart›r. Bu
mektup, Hoca için ö¤renciyi
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tan›yabilece¤i, e¤ilimlerini sezebilece¤i
önemli bir araçt›r. Asl›nda salt kendisinin
ö¤renciyi tan›mas›n› de¤il, ayn› zamanda
ö¤rencinin de bu flekilde kendi kendisiyle
yüzleflerek, hangi konuda bir tez çal›flmas›
yapmak istedi¤ini anlamas›n› da
sa¤lamaktad›r. Onat bunu flu flekilde
aç›klar: “…benim yapt›¤›m fludur;
ö¤rencinin içindeki cevheri ç›karmak ve
bunu ona göstermek…” Bunu yaparken
kifliyi yüceltmesi, cesaretlendirmesi, hatta
bazen rol bile yaparak, daha önce gördü¤ü
ve bildi¤i bir fleyi sanki ilk defa görüyormufl gibi davranmas› ö¤renciyi heyecanland›r›p, çal›flma azmini yükseltir. Bütün
bunlar yaflan›rken son derece sab›rl› ve
hoflgörülüdür. Ö¤rencinin istedi¤i düzeye
ulaflmas›n› beklerken, her türlü dayatmaya, takvime karfl› ç›kar. Her çal›flman›n
ve ö¤rencinin kendine özgü ve farkl› bir
ö¤renme süresi oldu¤unu ve buna
akademik takvimlerle müdahale
edilmemesi gerekti¤ini söyler. O’na göre
“ifl, bitti¤i zaman biter. “
Hoca’n›n üslubu oldukça alçak gönüllüdür. Ancak bu alçak gönüllü üslubun
arkas›nda, hiç de alçak gönüllü olmayan
son derece titiz, k›l› k›rk yaran bir kiflilik
yatmaktad›r. Yapt›rd›¤› çal›flmalar incelendi¤inde, tümünde de metodolojinin önemli
bir yeri oldu¤u aç›kça anlafl›lmaktad›r.
Descartes‘in düflünceleri(2) Hoca'n›n
metodolojisini kavramak için önemli
ipuçlar› verir. Ö¤rencilerine Descartes’›n
“Metodoloji Üzerine Konuflma” kitab›n›
okumay› önerir, hatta onlara bu kitab›
hediye eder. Bu da asl›nda ö¤rencinin tezini kurgularken, daha bafllang›çta yararlanabilece¤i yöntem konusunda onu
uyarman›n, bilinçlendirmenin bir yoludur.
Prof. Muammer Onat, mimarl›k mesle¤i
gibi özünde somut bir “üretim” olan bir
meslek alan›nda, “düflünme” gibi soyut bir
aktiviteye çok önem verir. Hatta bazen
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düflünceye somut üründen bile daha çok
de¤er verdi¤i bilinir(3). Bu nedenle genellikle mimarinin düflünsel boyutuna önem
veren proje ve tez çal›flmalar› yapt›r›r.
Bunu da “Sonuç de¤il Süreç” diye özetler.
MSGSÜ Mimarl›k Bölümü’ne yeni girmifl
ö¤rencilere yapt›¤› ilk gün konuflmas›nda
(Onat, 1994, 38) onlara mimarl›¤›n bir
yetenek ifli olmad›¤›n›, bir düflünce ifli
oldu¤unu, iyi düflünemeyenlerin kendilerinin yeteneksiz olduklar›n› sand›klar›n›
söyleyerek, düflünmenin önemini e¤itimin
ilk gününden itibaren vurgular(4). Onun
e¤itimde temel düsturu ö¤renciye
düflünmeyi ö¤retmektir. Düflünmeye de¤er
vermesinin alt›nda ise fiÜPHE yatar.
Daima flüphe eder. Ancak bu flüphe
s›radan olmay›p, Descartes’›n tan›m›yla
metodik bir flüphedir(5).
Bir mimar olarak yazmaya çok de¤er
veren Hoca, san›ld›¤›n›n aksine yazman›n
mimarl›¤a uzak olmad›¤›n›, bir mimar›n
yapt›klar›n› yazabilmesi gerekti¤ine inan›r.
“Yazma”ya önem vermesinin alt›nda,
“düflünme”ye önem vermesi yatar.
Yazmay› da bir düflünme biçimi olarak
görür. Yazmak onun için, yap›lan›n
arkas›ndaki düflüncenin ortaya ç›kar›lmas›,
soyut kavramlar›n somut hale
getirilmesinden baflka birfley de¤ildir.
Onat, ö¤renilen bilgiye inanmaz. Eksik
bilginin her zaman tamamlanabilece¤ini
söyler. Onun için önemli olan bilginin
yarat›lmas›, içsellefltirilmesi ve sistematik
bir flekilde kurgulanmas›d›r(6).
Hoca için anlat›m dili de çok önemlidir.
Her fleyden önce bir doktora ö¤rencisinden derdini iyi bir Türkçe ile anlatmas›n›
ister. Ona verdi¤imiz yaz›lar› kelime
kelime okur, altlar›n› çizer, notlar al›r.
(Resim 1)

Asl›nda burada anlatmak istedi¤i fludur;

1Prof Muammer Onat’›n yönetti¤i yüksek lisans
tezleri:
-Turizme Genel Yaklafl›m, Türkiye’de Yat Turizmi
Ve Marinalar›n Gelifltirilmesi - Topano¤lu, Yücel,
1986,
-Bina Tasar›m›na Aç›k Mekanlar›n Etkisi Ve Bir
Model Araflt›rmas› – Pekmezci, Ahmet, 1990,
-Bina Tasar›m›-Görsel Çevre Ba¤lant›s›nda ‹zmir
Kemeralt› Çarfl›s› Modeli – Ergeneci, Galip, 1991,
-Kent Kurgusundan Kaynaklanan Bulgular›n
Mekan Tasar›m›nda De¤erlendirilmesi Ve ‹stanbul ‹çin Bir Model – Yamaçl›, Ruflen, 1991,
-Kapal› Mekanlar›n Oluflumu Ve Bir Proje
Araflt›rmas› – Er, Hülya, 1991,
-Savunma Amac›ndan Kaynaklanan Bir Mimari
Tasar›m Ürünü Olarak Kale – Y›lmaz, Gülay,
1992,
-Ayval›k'ta Dini Yap›lar›n Fiziksel Çevre
Etkenlerine Ba¤l› Oluflumu – Aktepe, H. Metin,
1994,
-Bo¤aziçi’nde Topografik Özelliklerden
Kaynaklanan Yap› Tipleri, Bir Model Analizi
‘Arnavutköy’ – Aysel, Nezih R., 1994.
Prof Muammer Onat’›n yönetti¤i doktora
tezleri::
-D›fl Mekan Yaflant›s›na Ba¤l› Olarak Mimari
Ölçekteki Fiziksel Biçimlenifli De¤erlendirmeye
Yönelik Bir Model - Velio¤lu, Selim, 1990,
-Mimari Tasar›mda Bir Faktör Olarak
‘De¤iflebilirlik’ – Gök, Nihat, 1993,
-Mimari Tasar›mda Ritmik Örgü ve Kurgunun
De¤erlendirilmesi ve 'Ritmik Volümetri'nin Yeri –
Yanar, Hüseyin, 1994,
-Mimarideki Do¤a ve Kavram Boyutlar›n›n Bir
Antik Kent'te ‹rdelenmesi – Özer, N. O¤uz, 1996,
-Boflluk Kavram› ve Mimari Tasar›mdaki Yeri Gülmez, F. Gülflen, 1997,
-Mimari Tasar›mda Biçime Ba¤l› Davran›fllar –
Balkan, Yasemin, 1997,
-Tasar›m›n Günümüz Mimarl›¤›ndaki Yeri ve
Gelece¤e Dönük Geliflim Olas›l›klar›: Mimarl›k
Tasar›m Süreçlerinin Örneklenmesinin Bu
Geliflime Katk›s›n›n ‹ncelenmesi – Do¤rusöz,
Ufuk, 1998,
-Sekans Kavram› ve Mimari Tasar›mdaki Yeri –
Ar›kök, Duygu O., 1999,
-Bat› Anadolu Liman Kentlerinde Mimari
Kimli¤in Oluflumunda Nesnel ve Öznel Faktörler
– Türkantoz, Kayahan, 2000.

2 René Descartes (1596-1650). Ö¤rendi¤inin,
gördü¤ünün, duydu¤unun, inand›¤›n›n hepsini
birden büsbütün silerek, her fleyden kuflkulanmaya bafllad›. Yaln›z tek bir fleyden emindi:
düflüncenin varl›¤›.
Metot üzerine konuflmada hep karmafl›ktan
basite inerek, gerçe¤i kuflatmaya yarayacak
kurallar› bir bir sayd›.
Birincisi, do¤rulu¤unu apaç›k olarak bilmedi¤im
hiçbir fleyi do¤ru olarak kabul etmemek: yani
acele ile yarg›ya varmaktan ve önyarg›lara
saplanmaktan dikkatle kaç›nmak ve vard›¤›m
yarg›larda, ancak kendilerinden flüphe edilemeyecek derecede aç›k ve seçik kavrad›¤›m önermelere yer vermekti.
‹kincisi, inceleyece¤im güçlükleri daha iyi
çözümlemek için her birini, mümkün oldu¤u ve
gerekti¤i kadar bölümlere ay›rmakt›.
Üçüncüsü, en basit ve anlafl›lmas› en kolay
fleylerden bafllayarak, t›pk› bir merdivenden
basamak basamak ç›kar gibi, en bileflik fleylerin
bilgisine yavafl yavafl yükselmek için- hatta
do¤al olarak, birbirleri ard›nca s›ralanmayan
fleyler aras›nda bile bir s›ra bulundu¤unu varsayarak – düflüncelerimi bir s›raya göre yürütmekti.
Sonuncusu ise, hiç bir fleyi atlamad›¤›ndan emin
olmak için, her yanda eksiksiz say›mlar ve genel
kontroller yapmakt›…”
(Descartes, 1984, 21-22)

Prof. Muammer Onat’›n E¤itim Metodolojisi

3Hoca e¤itimcili¤inin yan› s›ra bürosunu hiç
kapatmam›fl, meslek hayat› boyunca hep uygulamalar›n› sürdürmeye çal›flm›flt›r.

4“ …‹lk Gün…

“düflünce” matematik bir örgüdür,
yaz›lanlar bu örgünün temsilinden baflka
bir fley de¤ildir. Böyle yaparak düflüncenin

irrasyonel niteli¤ini bozarak, müdahale
edilebilir, gelifltirilebilir hale getirmek
ister. Bu Descartes’›n kartezyen

Bugün Hayat›n›zda:
Yepyeni bir dönem bafll›yor. ‹steyerek veya istemeyerek buraya geldiniz. Baflar›n›z ve de¤eriniz
ilk % 9’un içindedir. Kendi de¤erinizi bilin.
Kendinize güvenin. Mimarl›k tercihiniz son
s›ralarda olabilir. Mesle¤i ve okulu seveceksiniz.
Yetiflmeniz ve kafa yap›n›z buna müsaittir.
‹çinizdeki korkuyu ve isteksizli¤i at›n. Mimarl›k
bir yetenek ifli de¤il, düflünce iflidir, biraz da
sevmek...
Ak›ll› olan iyi e¤itilmifl olan herkes bunu yapabilir. Bir ayr›cal›k tafl›maya gerek yoktur.
Fiziksel çevre ve yeni arkadafll›klar sizi etkileyecektir. Bu okulda sizleri birbirinize yaklaflt›racak
pek çok f›rsat olacakt›r. Bundan yararlan›n. ‹yi
bir e¤itim kurumunda oldu¤unuzu bilin.
Burada neler ö¤reneceksiniz:
1.Düflünmeyi Ö¤reneceksiniz.
Bir konuda:
-neler düflünmeli
-nas›l s›raya konmal› (de¤erlendirilmeli)
-tercih nas›l yap›lmal›...
Mimarl›k bir düflünce sanat›d›r.
Mimar karar veren adamd›r.
-Çok kolay ve çabuk düflünmenizi öneririm.
-Mimarl›kta ilham yoktur bunu beklemeyin.
2.Düflündüklerinizi ka¤›da dökmeyi
ö¤reneceksiniz.
Bu yeni bir lisan ö¤renmek demektir.
Sözlüsü olmayan yaz›l› bir lisan.
-Çok çabuk çizmeyi ö¤renmenizi öneririm.
-Çizim bir yetenek ifli de¤ildir. ‹yi düflünmeyenler
yeteneksiz olduklar›n› san›rlar.
3.Tart›flmay› ö¤reneceksiniz.
-Çok farkl› düflünceleri hemen
de¤erlendirebilmenizi öneririm.
-Kendi düflüncelerinizi savunabilmelisiniz.
4.Elefltirmeyi ö¤reneceksiniz.
-Elefltirmekten çekinmeyin.
-Elefltirme sizi daha iyi yapmaya götürecekti.r
-Do¤ruyu bulman›n yollar›ndan biri var olanlar›
elefltirmekten geçer.
-Size her fleyi elefltirmeyi öneriyorum.
5.Üretmeyi ö¤reneceksiniz.
-Bugüne kadar belki hiçbirfley üretmediniz, size
bir fleyler üretmek ö¤retilecek.
6.Beraber çal›flmay› ö¤reneceksiniz.
-Size iyi arkadafll›klar kurman›z›, beraberli¤e
al›flman›z› öneririm.
-Mimarl›k çizimi bir ekip çal›flmas› sonucudur.
Burada baflka bir meslekte olmayan, teke tek
e¤itim yap›lmaktad›r. Size nas›l yaklaflabiliriz.
Çok suskunsunuz, yorgunsunuz, çözümlenmemifl
problemleriniz var.
Hocan›zla uyum sa¤lamal›s›n›z. Aram›zdaki iliflki
usta–ç›rak iliflkisi de¤ildir. Mimarl›¤› ö¤retmek de
bir yöntem meselesidir. Bilimsel bir olayd›r....”

5 Descartes her tür araflt›rman›n pratik niteli¤i
üzerinde ›srarla durur. fiüphecili¤e farkl› bir
yaklafl›m getirir. Septik flüphe ve Metodik flüphe.
Ona göre septik flüphe anlams›zd›r. Olmas›
gereken metodik flüphedir. Metodik flüpheyi flu
flekilde uygular. Önce tanr›dan, çevreden, kendinden ve baflka insanlardan flüphe eder. Bunu
flüphe edemeyece¤i son s›n›ra kadar götürür.
fiüphe etmek düflünmektir. Düflünmek var
olmakt›r. Düflünüyorum o halde var›m noktas›na
ulafl›r. Latince "De omnibus dubidantum" (Her
fleyden flüphelen) en önemli sözlerindendir.
(http://tr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%ADescarte
s)
Resim: 1

Özel say› 2, Ekim 2011

69

Nevzat O¤uz Özer

paradigmas›ndan, düflünceye getirdi¤i
cebir ve analitik yöntemden baflka birfley
de¤ildir. Onat’›n baflar›s› bunun iyi bir
uygulay›c›s› olmas›ndand›r. Bu yöntemi
kendi yaratt›¤› doktora terminolojisiyle
metinlere uygular, cümleleri böler,
paragraflar› parçalar, böylece düflüncenin
sadelefltirilerek daha rahat anlafl›lmas›na,
eksiklerinin görülmesine ve yine kendi
deyifliyle ‘elimizdeki mal›’ yani
düflüncemizi tan›mam›z› sa¤lar.
Hoca doktora tez çal›flmam s›ras›nda kendisine verdi¤im bir metni bafl›ndan sonuna
kadar okumufl, parçalam›fl,
numaraland›rm›fl ve bana flu mektubu
yazm›flt›; (Resim 2)
O¤uz,
Tezin “sonuca yönelifl” niteli¤indeki 4. ve 5.
bölümlerini okudum.
Içeri¤i bölümlere ay›rd›m, hepsine bir bafll›k
uydurmaya çal›flt›m. Böylece içerik isimlendirilmifl oldu. Bafll›klar içerikleriyle birlikte
yer de¤ifltirebilirler, yeni bilgiler
eklenebilir,yerleri de¤ifltirilebilir, ç›kar›labilir,
yenileri eklenebilir. Daha önemlisi bir “içindekiler listesi” yap›labilir. Yani mal›m›z›
tan›m›fl oluruz. Nitekim, bunu yapt›ktan sonra,
bu iki bölümün birlefltirilebilece¤i,
bütünlefltirilebilece¤i izlenimi edindim.
Sat›r bafllar›n›n belirtilmesi ve baz› cümlelerin
bölünmesi de gerekli oldu. Bu bize içeri¤i
görsel olarak izleyebilmek kolayl›¤› verecek.
‹çeri¤i ö¤rendikten sonra teze bir de isim
denemesi yapt›m. Bunlar zamanla oturacak.
Lütfen önce bilgisayardaki metni bu yeni
kal›ba dök, bana gönder, sen de çal›fl. Önceki
bölümleri de bu kal›ba uydurmaya çal›flal›m.
Özellikle bafll›klar› ba¤›ms›z hale getirmeye
bak. B.O.K formülüne göre (Bafl-Orta-K›ç)
Yasemin’in ve Asker’in gözlerinden öperim.
Baflar›lar dilerim.
Onat.

Hoca bu amaçla kendine özgü bir yaz›m
klavuzu, kendi deyifliyle bir “doktora terminolojisi” bile gelifltirmiflti. (Resim 3)
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Bunlardan baz›lar› flöyledir:
1. B.O.K. formülü: Bafl, orta ve k›ç
kelimelerinin bafl harflerinin yan yana
getirilmesiyle oluflan bu yöntem, Hoca’n›n
avamlaflt›rarak k›saltt›¤› bir formüldür.
Orta e¤itim kitaplar›nda kompozisyon
dersinde okutulan girifl - geliflme - sonuç
üçlemesinden baflka birfley de¤ildir.
2. Böl ve Yönet: Anlat›m s›ras›nda uzun
cümlelerden kaç›nmak için, cümleleri
parçalamak, befl kelimeyi geçmeyen cümleler kurmakt›r. Amac› hem daha sistematik bir düflünce al›flkanl›¤›, hem de yaz›m
kolayl›¤› sa¤lar.
3. Örgü ve Dolgu: Örgü yaz›lan›n kurgusunu oluflturur. Dolgu ise bilgiye dayal›
malzemedir. Örgü hoca için dolgudan yani
bilgiden daha önemlidir. Yaz›lan›n örgüsü
sonuna kadar esnek olmal›d›r. Ancak
dolgu kanallar›n› aç›k tutacak flekilde, yani
bilgilenme kanallar›n› aç›k tutacak flekilde
örgü de oluflturulur. Adeta örgü bir ar›n›n
pete¤i oluflturmas› gibi olmal›d›r. Bilgi bu
örgünün içine depolanmal› ancak
istendi¤inde de örgü de¤ifltirilebilmelidir.
Kendi deyifliyle “...dolgu baflka bir kal›ba
dökülebilmeli...” idi.
4. Her fiey, Her fieydedir: Hoca “...her
fley, her fleydedir...” diyerek bir konuya
konsantre olmaktan ve her fleye o gözlükle
bak›labilece¤inden bahsetmektedir. Daha
do¤rusu araflt›rmac›n›n araflt›rd›¤› fleyi
hayat biçimi haline getirmesi gerekti¤ini
vurgulamaktad›r.
5. Conta: Hoca, bir konudan baflka bir
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konuya geçerken, mutlaka iki konuyu
birbirine ba¤layacak bir cümle olsun ister.
Hiç bir kavram›n bir anda gelmesini istemez. Böylece ö¤rencinin en basit
kavramlar› bile düflünmesini sa¤lar. Bu,
Descartes’›n en basit , bilindik kavramlar›
tart›flmaya açmak onlardan flüphe etmek
düsturuyla örtüflmektedir.
6. At – salla: Hata yapmaktan korkma.
Bilgi eksikli¤i insan›n düflünmesini,
araflt›rmas›n› durdurmamal›,
engellememelidir. Önemli olan bilginin
eksikli¤i de¤il, bilgiyi depolayaca¤›n
örgünün eksikli¤idir. Örgünün
oluflturulmas› için bilgi eksikli¤ine
katlan›labilinir.
Ö¤rencileri olarak bizlerin üzerinde
hocan›n derin bir etkisi vard›r.
Öyle ki hepimiz üzerimizde adeta bir
“Onat Damgas›” tafl›r›z.
Hocam›z’a ö¤rettikleri için minnettar›z.
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6 “...baflkalar›n›n düflüncelerini ö¤renmekten
elde edecekleri yarara gelince, o da pek büyük
olamazd›, çünkü onlar› henüz pek ileri götürmüfl
de¤ilim ve dolay›s›yla, uygulamaya konulmadan
önce onlara daha birçok fleyler eklenmesine
ihtiyaç vard›r. Fakat böbürlenmeden söyleyebilirim ki, e¤er bunu yapabilecek biri varsa, o da
herhalde herkesten çok ben kendim olmam
gerekir: dünyada zekas› benimkinden
ölçülemeyecek derecede daha iyi birçok kifliler
olam›yaca¤› için de¤il, fakat insan baflka
birinden ö¤rendi¤i bir fleyi kendi icat etti¤i fley
kadar iyi kavray›p benimseyemeyece¤i için...”
( Descartes ,1984, 63).

