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Gelenek süIüyoI:2007 ve 2008 vı)ında yapılan Fclse/c Soy/eşl/crinin su-

nunıları Fclsı,/c Söylcşileri V/l-Vill tiarak kitaplaştırıldı. Fclsefc SöyLeşiLeri

niıı veclincisi "insan"a, sekizincisi c]e iı-ısanr nercclcyse gerçekten var kılan
"l-ıilgi"lıe ve biliınc özfiülcnmişti. lelsc/c Soylı,şilı,rinin izlckleri belirlenirken

]ıem fe]sefi söv]eınin gcııcl cluruşu heın c]e iıısan-dünya bilgi sorunJarının

şu anclaki durumu dikkate alınnıaktadır. Soy/ı,şılı,riınizi izleyen, katkıda bu-

lunan c]ostlarımrzın yaklaşınıları, yorunTları, geribildiIimleli biziııı için soıı

derece önemlidir. Felsefesever cltıstlarımızın katkısıyla konuları cle aldık.

Biliyoruz ki 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısındaıı itibarcn insan; cloğa

biliınlerinclc vc cloğa bilimlerinin bir tür uygulamast olan tekırolojide büyük
"b;ışarılar" kazann,ıış, aııcak bu başarılar "insan"a yaklaşımda başarısızlık-

ları da beraberinde getiImiştir. İnsanın, kenclisine yiıbancülaşan "başarılar"ı,

lıcr şeyi "şeyleştirme" ya cla araç kılııavı, hatta insanı da alaç haline gctil
meyi doğallaştırnı!ş, nornıalleştirıııiş; başka bir devişle şevlerin hüküınran-

Jığı alabildiğiııe görünüI olnuştuL

Bu yüzyılıla iıısaııı clc alan iıısaıı ve toplum biliınlcri, oııu bir "tılgu"

olarak değerle,nclirıniş, fclscfi sorgulamayı çoğu kcz bir yana bırakmıştır.

Oysa tüm bu başarılarııı r,c kazaıırm]arın öznesi olan insanın kendini araş-

tırınası, varlık Vapısı vc düııyadaki konumlanrşı üzcriııdc clüşüıımesi, int.ı-

nın keııdisi için soıı ılcrccc öneırTli [,ir ktınudur. Öz.,llikl., dc insaiıa y(inelik

aizcü yaklaşınlalın sıklıkla gözlcndiği ve buna da\"alı olarak her tür]ü ayü-

rımcılığın "küIeselleştiği" güırümüzde, "insanın kosııtıstaki ycri", anlamı

ve "ötcki"yle, "başka"vla iJişkisinin ycniden tartışnaya açılnrası kaçınıl-

rnazdır.
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Iıısiııı bilclikçe özgürlcşir diyor birçtık filozof; gcrçckten ı-le öyle: Insan

düı,ıyavJa olan ilişkisiııi doğallığını bir bakıı,ı,ıa aşıp biIgi üzerinden kurduk-

çtı insanlaşıyor, Bu nedenle, "iıısırıı"dan sonra "bilgi"yi, "bilim"i mercek

a]tına aldık.

Fclsı,/c Söi7lı:şılcıı VI l V l I I' e filrızoflarımız l-ıüvük katkırla buluııclulıır.

Hcpsine tcşekkür [-ıtırçluyuz. Kitapti] veı alaıı nıctinlcri klsirca özet]emek

istecl ik:

Betül Çcıtuksökeıı "İnsan Fe]sefesi: Kavraıılar-Sorunlar" başlıklı yazı-

sııııla ins;ın felsefesinin temel soru]arrııı clc;ılarak, felsefi söylenı ve ins.ııı

felsefesi art-ısınc]iıki ilişki üzeliırde.lurnı.ıktı; cizeltikIe tle " İırs.ın, fclsefenin

tcmcl sorunu o]abilir ııi?" sorusuna yoğuıılaşm;ıktaclır, Felsefece clüşünen,

felsefe bilgisini üreteıı biriııiıı "insan"c]an neyi/kimi aııladığını açık seçik

biı biçinıde ortaya ktıvıııası gereliı. İnsııı felstfesinin Lır fclscfc clisiplini
olarak, fc]scfi ılüşüııııcııin, ;ırdııclan cla fclscfe bilgisinin temeliııi oluştur-

duğunu öne süren Çotuksökeıı, bu yazıda, tarihse] bir pers;ıektifteı-ı l-ıaka-

riık, çeşitIi filoztıfl:ırııı iıısaııı an]anıa biçinrlerini gözlcI önünc serınektedir.

Ayrıca Türkiyc'deki iıısaıı felsefesi geleneğine de cleğinıııektedir.

Tcıluııay KcıIaııkava " Aııtrr,ı;ıtıIr,ıji" b;ışlıklı vazısnıda antropolojinin bir

Lıilinı o]arak ortaya çıklşı r,r. bu alaııda clc alınaıı tcmcl sorular üzerincle

durmakta,-1ır, Aııtropolcıjinin ilişki içeıisinde oJciuğu arkeoIoji, ı,lilbilinı gibi
clisipJiıılercleıı SaiZ etıl]ekte, irDtroPOlojinin temelini OluŞturan kü]tüI kirvril

nııııa daha yakıııdan l-ıa kıı a kta ıl ı r,

Sevgi İvi "Düııclen Bugüııe İıı..ın ı e İntın Felscftri ' başJıktı _vazısıııil;r,
iıısan fe]sefesinin öneııine değinmekte; iıısan f,_.lsc.fcsinin bir bilgi cltrh ola-

rak 20. vüzr.ıltla cloğduğunu, f;ık;ıt fclsefc t;rrihjııcle kiı,ııi clöı,ıeıılerc]e insan

fclscfcsi çrıiışırıiılarıııiı clrığruclan 1,;ı c]a c,loliıylı şekilde ijnem verilcliğini dilc
getiImektedir. Bugün clünya ;ırııbleınleıi karşısrncla iıısan fclscfcsiııc clahiı

fazlıı gereksiııinr olduğuııu önc sürcıı İri, bu 1azıda liskiçagdaıı başlava-

rak 20. yüzvıl;r kiıc]ar insan felsefesi çalışınalarına cleğinıııekte, Max Scheleı,

Cassircr vc Tırkiyettiıı Mengüşoğlu gilıi iıısan felsefesiııiıı gelişiıııine katkı

sağlav;ın filrızcıflarııı clüşüııceleriııe yel velıı]ektediı. Bu lıağlırnıtl.ı S. İ1 i,

insan felsefesinin ana sorusu iılan "insan ııc.dir?" soıusunuıı r,arlık felsefesi



2013/l1

ve etiğin solulaırıVla c]a Vakından bağlaııtılı olduğuıru, bu sorunun, ayrrca,

sanatın, siyasetin ve lıukukun da ilgi alanına giren tenıel bir soru olduğunu
öne sürerek, insaıı felscfcsinin lıenı felsefecleki alanların hem de diğer bilgi
alanlarıııın/ biliın]erin temelincle yer ı,ılclığıııı savunıııaktadır.

Kultul Gülenç "Marx ve İnsan Dcığası" l-ıaşlıklı yazısında Marx'ın ka;ıi-

talizm eleştirisi içinde öneın]i l-ıir yc,ri olan "insan doğası" kavrarıının felse-

fi analizini yapnıaktatlır. Gülenç, stııı clörıen,ıde insiın doğasına ilişkiıı 1ıost-
modern felsefi soruşturmalarrn tenıe] iddiasııııı iıısırnın birtakım değişınez

özclliklcrinin var olnıadığı yirnünde o1ıluğunu, fakat insanın birtaklnı cv
rensel (izelliklere sahip tılcluğu clüşdncesiniı-ı kıılav kolay olumsuzlaııabile-
cek ve vazgeçilebiIecek bir sö),leın olınadlğlnı dile getirmektedir. Gülcııç,
bu bağlanııla, Marx'ın cvrensel bir insaı-ı doğası olcluğu düşüncesiııi ink6r

edip etınediği üzeriııe yapılaıı ti]rtlşmaları al,rıntılı bir biçinrrle clc alarak

değeIlcn.lirnck tcdir,

Uluğ Nutku "İnsan Varlığı ve Çclişkileri" b;ışlıklı yazısınrla tarilıte
yaşamış olan farklı insan tüIlclindcn ve insan tüIünün -/ıoıııı sı1,1,,11.-.,1,-

rinısel gelişiminden 5öz etmekte.]iL Alılaki avrınıların insandan başka bir
canlıda yani doğacla olnıadığıııı, bu necienlc olııası gerek-olmanıası gerek

ayrtn]ınrn doğal koklcrinin bulunmadığını i]eri sürcrı U. Nutku'ya göre in-

saıı için "cılaııııklar varlığı" taı]ıml (ı1 uygun tantn]dll Olaııaklarııı bütün-

lüğü insanln bütünlüğünü r,erir. Nutku, insaııııı o]aııiıklarının karşıtlıklara
dayandığını öı]c süIcL C)na göre, insan ı,arlığı olumlu ve o]umsuz rılınık-
lara her zaman açıktır. Nutku sorı olarak, ins:ııırıı ıloğay;ı ul,arJanııakla
kalnradığına, heıı-ı doğavı kendisine uyarlaclığıııı hem cle her yeni atıltında

kendisiııi keııclisiııe uyarladığını ifade etmektetlir.

Tüteıı Anğ "İnsaıı Felscfcsi Felsefeniıı Teınel Disiplini Olabilir Mi?"
Lıaşhklı vazısıııcla insan felsefcsinin cliğer felsefe disi;ıliıılerinin kendisine

clayanabileceği, kcnc]isinden lıareket edel-ıilcccği bir temel clisil-ıiin olabi-

lcceğini iı,ldia etmekte ve bu görüşünü MeIıgüşoğlu'nun clüşüncelerinden

yola çıkarak tcmtl]enılirnıekteclir, T. Anğ'a görc, bütün başarılarıııız ins.rn

dan, vaşama c]ünvasından kaynakl;ııımakta ve veııiden oııa c]önnıektedir.

Bu noktada insırnın içiııde yaşadığı keııdi dünyası asıl belirleyici olduğu

için insan feIsefesiniıı, felsefeııin cliğcr disipliıılerinin kcndisine dayınıcagı
bir temcl disiplin olması kaçıııılınazclrr.
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Mustafa Günay "Tarihsel Bir Ozne C)larak lnsan" başlıklı yazısında
insan hakkındaki temel scıru]ardan birinin insanın bir özünün/ doğasının
bulunup buluı-ımadığı oIduğunu öne sürnekte; bu soruva verilen yanıtlar

içerisinde "özcülük" ve "tarihse]ci]ik" o]mak üzere iki aıılavışın dikkati

çektiğini belirtmekteclir, Özctiltığiiıı, insaııa ilişkin olarak, değişmeyen bir
özün/doğanın bulunduğunu farklı şekillerde de olsa ifade eden tarihselcili-

ğin ise insanın sabit, Clcğişn1eZ Ve talih-üstü bir özünün bulunmadığını ileri
süren bir yaklaşınr olduğunu dile getilnlektedir. Günay bu yazıda, özne-

niıı tarihsel bcıyutlarını ve bizzat insanln özne olmasrnün tarihsel kcışullara
dayandığıııı, tarihsel olduğunu ifade eden Vico, Marx, Dilthey ve Ortega
y Gasset gibi filozofların düşünceleriııe yeI veImekte, son olarak de tarih
bilincinin önemine vurgu yapmaktadır,

"Bilgi ve Bilim Felsefesi" ana izlek]i Felsefe Siiyleşilerinin ilk konuşma-
sını yapan Betül Çotuksökcn "Bilgi ve Bilim Felsefesi Nedir? Nede,, Önem-
lidir?" başlıklı sunumunda, Eskiçağdaıı günümüze bilgi felsefesi bağla_

mıı-ıdaki soruları ve kavramlarr ele almakta; ayrıca bilinıiıı bilgi bağlamı ile
ilişkisinden söz ederek bi]im felsefesinin teme] st,ıru]arrna da değinmekte-
dir.

Kaan Özkan "},Iegel'de Fentımena] Biigi ve Felsefe" başlıklı yazısında
Hegel'in bilgiyi nasıl cle aldığından söz ederek Hegel'e göre fenomenolo-
jinin mutlak bilgiye doğru yol alan bilginin aşamalarırıı ortaya koyduğu-
nu öne süImektedir. Fenomenolojiyi doğal bilincin bilgisinin felsefi bilgiye
doğru gelişiminiıı hikAycsi olarak tınrmlayın K. Özkan, Hegel'in, özne ile
nesne, mutlak ile gerçek ve hakikat ile bilgi arasındaki ayrımları ortadaıı
kaldırdığını ileri süIınektedir- Al rıca. Özkaıı, mutlak bilginin, özbilincin ve

mutlak tinin gelişimine cle dikkati çekmektedir.

Kultul Cülenç "Marx'ta Bilim ve İdeoIoji" bışlıkJı yızısında Marx'ın
ideoloji kavramını nasıl ele alclığını açıklayarak bu kavranra vönelik clcşti-
rilerini ortaya koymaktadır. Gü]enç ayrıca ideoJoji kavramı ile ilişki jçerisin-

de dü§ünürün bi]ime bakış açısını ele allnaktadlL Marx, Gülenç'e göre ideo-
loji kavranııııı, idealizmle ilişkilendirerek ve toplumsal eşitsizlik ile bağJanh

kurarak eleştircl bir anlamıla kulIanmıştır. Marx'ın ideolojik alaııla bilimsel
alanı birbirinden ayırmasınııı, biliıne duyduğu güvenin bir göstergesi ııldu-

10
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ğunu öne sürcn Gülenç, Marx'ın, beniıısediği bilimscl yaklaşınıla ekonomi

politiği nasıl eleştirdiği üzerinde durur. Marx'a görc klasik iktisatçılar tara-

fından sergilenen ideolojik-di,ığalcı tutum bilimi ideolojiye dönüşmüştür.

Erkut Sczgin; bu yazısında düşünme, dil ve ad]anclırnıa olaylan vc bu

olaylar arasıııdaki i]işki üzerinde durmaktaclır. Bu bağlamda özellikle Wit-

tgenstein ve Heidegger'in düşünce]eriırc dcğinmektedir.

Cema] Güze] "Pcıstmoc]ern Bilim Anlayışının C)lumsuz Sonuçları" baş-

lıklı yazısında postmtıclerıı clüşüııürlcrirı evrense], nesneJ, tümel ı,e ussal bir
doğruluk olduğu anlayışına karşı çıktıklarını beliItnektedir. C. Güzcl, bu

yazıda postır,ıcıdernizmin iize]]ikle bilim ile ilgili bclirlcmelerini e]e alarak,

postmodelnizmin bi]imde ussa] tutumu eleştirmesinin temelinde görelili-

ğin yathğınl ileli sürmekte ve görcliliğin siyasal bağlamdaki vansıınaların-
dan 5öZ etmektedir.

Tüten Anğ "Bilgi, Bilim Felsefesi ve Felsefi Antropoloji" başlıklı yazr
sında bilgi felsefesi, bilim felsefesi ve felsefi antropoloji arasındaki ilişkiler
üzerinde durmaktadır. Felsefi antropolojinin, bilgi felsefcsinin tersine, bir
varolan olarak sonut insan ilc yinc bir varolan cılarak scımut objeyj \ e ara-

larındaki bağları bir bütün o]arak ele aldığtnl öne sürcn T, Anğ, bu yazı-

da, felsefi antropoloji açrsrndarı bakıldığında bilginin insanın varlık koşulu

olduğunu ve bilgi ile hayat arasında sıkı bir bağ olduğunu dile getirnıektc

ve bu bağı ele alınaktadır. Yazar T. Anğ, bilgiııin insaıı açrsrndan anlamını

ortaya koyabilmek içiıı bilginin tarihselliğini dikkate almak gerektiğini de

öne sürmektedir.

Dilek Arh Çil "Bilgide Kcsinlik Aravış1' başlıklı yazısında kesinliğin
bilginin bir koşulu olup olmadığı sorusunu ele almakta; "bilgi", "doğru-
luk" ve "kesinlik" kavram]arrnr incelemcktediI. Bu yazıda, kesinliğin bil-

ginin bir koşulu olamayacağını savunan yazarl Popper'ın düşüncelcrinc clc

değinerek bilgide kesinlikten vazgeçmerıin cloğruluktan vazgeçmek olma-

dığını ifade ederek, bilginin kesinlik değil doğruluk arayışı olduğunu öne

sürmektediL

Meral Erdoğan "Mimarlığın Bilgi Alanı: Anlamak ve Yapmak" başlıklı
vazrsında mimarlık ve biigi kuramı iJişkisini ele almaktadır. Mimari bilgi

,l1
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alaııınııı kcııcli kcnclini üı,etemeınesi necleniyle diğer alan ı,c disiü-ılinlerclen

bilgi aktarmak zrıruncla kiılclığı sırptamasıncla bu]unan M. Erdoğan, fclsefc
vc miınarlığln vaşarııııı karmaşrklığıııı ;ııılaııa ve kavIan-ıanın falklı göIü-

nüıııleri olcluğunu clilı_. gctirııcktc; nıiıııarlığın feIsefey]e btığlantı kurnıa
sının gereği üzerincle r]urmakta ve bu nc,_1cn]c cle felsefe bilgisine ihtivaç

duvulcluğunu öne Siirolektedir-.

İoanna Kuçuratli "lJilgi ve Nesnesi" Lıaşlıklı vazısn,ıcla biJgiı,ıııı ııesııe-

siniıı ııe olduğu sorusunu e]e alııaktatlıı. Kuçuradi [-ıu yazıc]a gününıü7
cpistr.mtılojisiniıı bilginiıı nesııesiı,ıi lıatlrl;ıvılı yeniden canlandllnaSl ge-

I.,ktiğini öne Sürünekte V., bunun vapllabilmcsi için de veni biı-ontııliıjiııiıı
gerekJ i cılduğuııu savuıııııaktaclıı.

ttu ontcıloji beiki cle ilısaıı eksenli bil ontoloji, birşka bir deyişle, aı-ıtrtı-

ptıııtoloji olabilir. İnsaııııı r,iırolaıı lıer şeyi anIaınlanclıran bir varlık olıırası

bu savı güçleııclirebilir.

Fclsifı, Sdy/cşi/cri Felsefe Bö]üınünüı] tüün çahşanlaIınııı katkısıv]a ]ıer

r.ıl claha da güçleniVOr- Felsefe Bö]ümünün tüm paydilŞlarl, işbirliği etiğiv-
le lıareket ediytır, En güçlü işbirliğiııiz c]t, kurucu vakfimlz olaıı isLınbul
Marmara Eğitim Vakf;yJa (iMEV) artarak sürüyol. Kulucunuz Savııı Hü-
scviıı Şiınşek bizc ]ıer ziınıaıı e]estek siığlıycır; kendisine }ıer zaıııan teşckkür

borçluyuz. RektijrümüZ Savıı Prııf. Dr. Kcnıal Köymen, Ilektajr Yardııı]-
cısı cılarak görev yapan yaineticilerinıiz, Genel Sekreteriıııiz, Fakültenıiziıı
Dckanları bu çalışııava lıep destek verdi]er. Kurucu Vakfiıııızıı Müclürü
Savın Melike Oğuzlıaıı lıcr zaman ı,aıııııızda oldu. Anc;ık, yukarıda cla be-

lirttiğiııiz gibi, tc/sı,/ı, Süy'cşilı,rlnin sürekliliğini sağlayaıılar, her yıl sabırla,

sevgiylt, clostlukla felsefe Lıilgisiııi paylaşaıı iz]evicileıiıniz; tırılar olmasay-
dı, biz dc, bu kitaplar da varolı,ııazrlı; c]ost]iırıııız her zanıan Lıize güç r,crdi
]er. Bu neclen]e Saiı/l,şil,r sürüyor, sürccck dc.

Fc/scfe Sdyk şi/cri 1X-X'da buluşn,ıiık üzcre,

Betül ÇOTUKSOKEN - Dilek ARLI ÇIL
M.ırnı.ır,ı Fgitiın Ko1 ü İstıııbu]

1 Ağustos 2013
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BILGIDE KESINLIK ARAYIŞI

Dilek AItLl ÇIL'

Bilgi vc kcsinlik arasınclaki ilişki Eskiçağdan itibaren felsefi sorgulaına-

lırrır konu olnıuştur, Platol-ı. Aristoteles ve Descartes "biJgi"yi ele alırken ke-

sinliği bilginin özstl bir ııiteliği olarirk varsaymış)arclır. Fakat Descartes'tan

soııra bu clüşünce sorgulanııaytr başlannıış; tjzellikle 20. yüzvılcla, kesiııli

ğiıı bilginin bir koşulu olıııaclığı fikri ilne süı-ülmüştür. Bu çalışnracla, bilgi
ve kesinlik aıasıırdaki i]işki tizerinde ciurularak, kesiııliğin [-ıilgiııiıı koşulu

olup olın;ıclığı sorusu cle alıııacaktır. Bu aırıaçla, iincelikle'bilgi','ttoğruluk'
ve'kesinlik' kavramları üzerinde ciuı,nıaınız ve L-ıu kavranılar arasındaki

ilişkileri incelememiz gerekııektedir.

Öncelikle bilgi kiır,ranıını ele aIarak başltıyal-ıiliriz. Bertraııd Russell,
'biIınek' sijzcüğünün iki anIamt]iı kullanılclığıııı sövlcr. Bilgiııin biriııci
kuilanın-ıı, "hatay.r karşıt rılan" anlamrnr taşımiiktadıI. Bu aıılamda bilgi,

önermelere vük]eıımekteclir ve doğruluğu içincle barınclırır, Ilussell bu tür-

,lcn bilgiıc Jogrul.ırın l.il$ı.i .ldını vcrir lkiııci .ınl.ııntl.ı'l,ilnıck'to/cü8ü.
zihniııizde bultınan şcyleriıı bilgisine uvgulaııır. Bunlar cluyu ı,erileridir.

llusse]l buııa tanıdıklık c]er ve bu bj]ııe türüııe taıııııa bilgisi acirnı r,crir.l

O ]ıalc]e Russell, şeyJerin bilgisinin iki tür olduğunu sö1,lcınekteclir:

'tanıma yııIuyla bilgi' (kııowIecige by acquainttınct) vc'betiıılcme vo]uvla

l-ıilgi' (kııoıı,leclge bv clescıi;ıtii,ın). "Bir şcvin varlığ:ııd;ın Jıerhangi bir çı-
karınr sürecinin ya da cloğru l-ıilgisinin aracıJığı olnıadan dcıJaysız cılarak

]ıaberiııiz varsa onu tanıclığınıızı sövltvcceğiz,"] Biziııı doğruclan tanışık

()gl. ( ()l. I)il.k ,\rLl ( il. \Lıltepı Ün]ı cı5it(\i J .l] J (](,lı\.lt I:,lkii]n,si I cl{ll l]{jliinlL]

I]crlr.lnd ItU!!e l, ]./../.5i,Jllrlilıl, çc!: \ L l]ı, lıtl ;ı .lınl. ] l.jLrl. tit.lLlt\j,
]t](l(),, .+2

I(tıss.Ll, ](]()(], S..1.1]
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olduğuıııuz şeyler (luyu verileIidir. Orııeğiıı Russcll biı mas;ınııı vanııı-
dayken cınuıı ı-engiııi, 1-ıürüzsüzlüğünü, şcklini, scrtJiğini taıııclığııılıZı, tiiın
buı,ı]arııı nıiısaııııı yaıııııclaykeıı cliılaysız olarak zihniıIize giı,cliğiı-ıi sövJer.

Mas.ıyı gördüğüııı aııd;ı tıııuıı renş;iııi en ti-tın ve en iyi L-ıiçimdc bi]irim. Bu

ijrnekten cle aııliışılabilcceği gibi taıııına [-ıilgisinclc lıenüz dcığruluk ki,ışıılu

devreve girnıemiştir. Başka biı ifacleylc t;rnınıiı yoluvla bilgicle doğruJuk

araıımaınaktadır.

Russell taıııııa voluvla bildiğinıiz şeyJeriı,ı tluvu veıileri tılı_lugunu i,ııe

sürnıekte ve "ıııas.ıııııı t]irrünüşünü hazırlayan cluyu ycrilcri bcninı taıııınış
cılcluğuııı, c,ltı]avsız i,ı]aıak c,ılclukları gibi bilcliğin,ı şevJerclir"l demektcılir.

Duyu vcrilcriııdcn ı.ola çıkar;ık, bizdeki bu dulıu verileriııe karşılık gclcn

bir fizikse] nesneııiı r,artılcluğuııu siiyleriz. zilıiıırleıı bağınrsız bir fizikst,l

ııesııe olarak nıas;ıııııı bilgisi tanıııııı vt,ıluyla değil, l-ıctiınlorıc voluyla cıluş-

turulnıuş lıir bilgiı,liı-. Russell betiın]eıııe. voluyla t-ıilgiyi şöylc taııımlanı;ık-

fa(,lta:

"Buı,ıa karşıı,ı. ıniısavı bir fiziksel ııesne olarak biliytır olnıaırı clcılırl,sız

bilgi değilctir, MaSanın gajrünüşünü OluŞturan cluvu,r,crileriıli taDüma y()-

luyla eJde edilııiştir. Duyu-vcrileriıı,Jcn şüplıc.lcnınc olaııağı bulunııı;ıırıa-

sına karşııı, s;ıçm;ılığir clüşnıcdcn, ıııas;ı diyt bir şeyin olup olnıaclığıııclaı-ı

şüphclcııebiliriz. Masa, btııiııı doğrudaıı tanışık rılcluğuııı tluyu vcrilcrini
cloğuraıı fiziksel nesııeclir ve tiııııııa değil lıetinılenıe volu i]c biliııebilir,
M;ısa'beııcleki şu ı,e şu cluvu veri]eriııe ııcclen olaıı fizikscl ııcsı-ıc'dir,"r

Bu sijzlcrdeıı ılc aıılaşıIatıilcceği gibi Itussell, ,,luyu verileriııiıı Lıilgisiniıı
kesin olıluğuııu fakat bu cluyu vcrilerine karşıJık geJeıı bit ııesı,ıenin r,;ırlı-

ğınln kcsin olırrak [ıilineııeytCeğini ijne Sürtllektedir. "Masiı üzeliı-üc bütüı1

bilgimiz, gerçekte, L,ıir ılılğııı/ıiı bilgisiı,lir ve taııı cı]arak nıas;rı-ıııı tıIiluğu şt,y,

kesiıı koııuşulursa, lıizce Iıiç Lıilinnıeı-ııektetlir. Biz [-ıir bctiınlcnıc, [-ıilivo;,uz,

bir de bu Lretinlleıneniı] uvgulanabilcceği tı.k bir ncsnc olduğunu, ne:;ııe-

ııin kcııdisiııi ıloğruclaıı doğruva bilnıcıııekle biılikte, biliyoruz,"'O l-ıalcle,

.1

l9B

ttusse11, 2(]()(], s. +;

Iius§ı,11, 2()0(), s. ]5
Itusscl1, 2()()(), s,.l5
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RusselI, taıııırıa yoluyla bilginin kesin olıluğunu düşünülken, Lıetinı]eııe
yoluvla bilgiııiı-ı kuşkuva açık oJciuğuııu ve kesin oJnıadığıııı, fakat yine dc
bilgi olcluğuııu i,,]c] i;ı etnıekteclir,

Bizi ilgilencliren bilne tüIü biriııci anlamdaki bilnıe tüIüdüI; başka bir
cleyişIe, vargılara uygulaıı;rıı, Russell'ın tloğrular biIgisi adını verdiği tür-
clür, Buraclan, bir vargıııın bilinnıesi için doğru cılnıası gerektiği sonucuna
varabiliriz. Fakat bir yargının cloğru olması oııu l.ilmcmiz için zoruıılu bir
ktışul iılınakJa bir]ikte veterli lıir koşul dcğildir. Bir r.arrgıyı l-ıilnrek içiı ıynı
zaıııancla cınu gcrekçc.ltnclirel-ıiliytıı i,ıln-ıaınız gerekir. Bir vargıyı biInıenıiz
iliıı bir .ligcr koşul J.ı rı r ı16ıl ı ,l,ıir bir iıı,ııı, ınııu ın ıılm.ıqıtlır, OzetIe. ge-

rekçeJeı,ıdirilı,ııiş cloğru iıı;ınçlar L-ıiIgivi nıeydana getirir ı,livelıiliriz,

Bilgi türlcrinclcn söz ederken ve Lıilgiyi taııımlarkeıı dcığruluk kavraı-ı-ıı-

nı cla ı_likkate alciık. Peki, "cloğruluk" neclir? Doğruluk kavl.]nlını tanınrla-

nıaılırıı önce, ". . . doğrucl ur" yüklcıııinin ncJcrc yükJcncliğine baknamız ya-

r;ırlı olacaktır. "Doğruluğuı] taştyıcısı, ifacleler, öııerııeler, savlar, kuIaünlar

ıııııa lTcp bilgi l-ıirinıleridir. Gerçeklik, bi]enden, bilinçtcn bağınısız olara,ık

v;rrolaıı şcvlere ilişkin bir tlzeJlik iken, 'cloğruluk' varlığıııı, Lıir varolaıı;ı iliş-
kin bilt]iriıııdc bulunan bir özııeve brırçludur. Vartılaııa ya da viırolaıılar;ı
ilişkin saptanıada bu]unan bir özne olnıaksızın, bir bilgidcıı, bir önerıııc ytı

cla kuranıı_laıı, l-ıuııuıı cloğal scrnucu o]arak cla doğruluk ya d;ı vanlışlıktaıı
söz eı]ilenıez. Çünkü c]oğIu v;ı cla y;ınlış oln,ıası söz konusu ı:ıl;,ııı şcv, yal-
ııızca bir bi]gi ajz|ıesi tarafından tırtaya konaıı ifadcler ya da savlardır.""
Buratlaıı şu soııuçliırı çıkartıbiJiriz: (1) Doğru olarak ı]itelcndirclıilcceğiıniz

şeyler ijnernelerdir, (2) Bu öncrmcltri dilc gctircn bir özneniıı varlığıııa ih-
tivaç ı,ardır.

Eedia Akarsu, Ftlscfc Tcriuılı:ri Sd:/ıijıiiıdc cloğruluğu "ilüşünccııin
gerçekle uyuşnıası, yalgı v.. öııcrnıc.lı,rin gclçcğc uVgun tıIınası, r,erilıniş

bir olguvla uyuşnıası"'rılarak taıııııı]ııınaktadıı. Bu ıırıktııcla gerçeklik kav-
ranııııa cleğinnıenıiz gcrckir. Ccrçeklik, t-ıi]cıı özncclcıı bağımsız cılarak ı,a

]J.]lUlr leP., 1'/ülit],] l]ülrl / / , l i , , 
, ı r , J ül , l l / ın,/iıj,,/)ü,{l,r1l]ri ü1,1l]ll /ılil/i,l1 Ist.rnl.tıl: lnlg.

Krt.tlı,\ ı \'.ı\ ıı] .lIl, ]t]1)], : ]l
l]ll.'i]()İlult!k'. In,Jıı,\Lıısrı, lı]sl/ı/ı,1,1 /,]\,]] !l i.l.]l 1,1ll l ü ı|. l ü "\ı,
l9sli
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rolan şeylerc ilişkin bir özeliiktil. GeIçcklik, "var olan şevlelin tüınü, bilin(;-

ten, tasallnlardan bağııısız rılan varlık"' cılarak taıııın]aııııaktadır.

Doğruluk, lıcr şcyden önce zihinden, y;rni özneden bağımsız bir gerçek-

liğiıı olduğuııu varsal,ar. O halde, doğruluk, clış dünvada varolan gerçeklik

ve bu gerçekliğe tanık olaıı özııe ıırasındaki iJişkide oıtaya çıkar. Özneniıı
gerçekliğe tanıklIğı esnaslnda o1uşturııuş olduğu öncrrııeler gerçeklik[c

örtüşüyorsa dcığruluktaıı söz cclebiliriz. Şunu ıla belirtııeliyiz ki, her bir

olguyla örtüşebilecek tCk bil öııerme vardır ve bu kişicleı,ı kişive cleğişmı:z

yani göIeceii değilclir. Bu noktada şu soru ak]rmıza gelnıekteclir: BiI öner-

menin dilc getirdiği oIguya uyguıı olup olnıaclığı bilinebilir mi? Şimdi, a:ııl

üzcrinde düşünmemiz gcrckcrı soru buı,]ur. Bu noktada kesinlik kavlirmı

karşımıza çıkmaktaclır.

Kesinlik kavranıı için verilen taııımlala değinmedeı] önce, kesin]iğin ı]e

tür cümlelere uygulandığını clc alnıak yerinde olacaktır. Norman Malcolın
"Kcsiıılik ve Deneysel İfadelel" (Celtainty and Empirical Statements) a(lh

makalesinde, kesinliğiıı üç farklı türde ifadeyc uygulanclığını sövlcr: Du-

yum bilcliren ifaclclcr, a pricıı-i ifadeler ve deııcysel ifadeler," Duyu cümlek:ri

kesindirler; çünkü sorgulananıazlar. Örncğin'Bana ijnüııde su şişesi v;ır-

ıııış gibi gcliyor' dediğiııizcle, kinıse l-ıu ifadenin doğruluğunu sorgulam;ız.

A priori ifadeler ise deı]eyimdcn bağımsız cılaıı ifade]erdir. Bu cümleleriıı
kesinliğinden söZ etınck gereksiz olacaktır; çünkü tanlm gereği drığrudrır-

laı. Bu cümlelele örnck olarak ise'üçgen üç kenarhdlr'cünılesini verebiliriz,

Bu cüınleniıı kesiı-ı olduğuııu, dcğillcnresinin çelişki ,,loğuruyor olmasıııclaıı

aıılayabiliriz. Başka bir dı,vişlc, 'üçgen üç kenarlı değilclir' ifaı-lesiııin çeliski
içelmesi, "üçElen üç keııarlıdır" ifaclesinin ıı prirıri olduğunun kaıııtıclır, Do
layısıyla a;ıriori cüınleleriıı kesin]iğinden söz ctınek cle gereksizclir. Çün-
kü on]ar as]ında tanın gereği kesindirler. Gcriye tek bir seçeııek kalıyor.

O cla empirik cüm]elere ul,gulanan aıılaında kesinlik. Bilginin koşulu olup
olmadığını incelediğimiz kesinlik, cnıpirik cümleJere uygulanaıı anlamdıki
kesinliktir.
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Şimdi, 'kesinlik' içiıı verilen tıınınılara dcğiııcbiliriz, Bedia Akarsu, Fel-

se.t'c TcriıııIeri SözIıi!ıiiıclc kcsinliği'l-ıir bilgiıin, bir kaııının kuşkuya düşnıe-

den onaylanı,ııası durumudur' şeklinde tanıınlan,ııştır.]ll Kesinlik kavranrı-
nııı dildeki kullanııılarını dikkate alırsak, kesinliği, öznel kesiıılik ve ncsııe]

kesin]ik tılınak üzere ikiye ayırarak incelcycbilcceğimizi görürüz. [:iirinci-

si, özııel kesinlik, bir önerıııeye cılan inancın kesinliği aıılırınıııda; ikincisi,
ncsııel kcsinlik, isc bir öııcrmcııin doğruluğunun kesinliği anlamında ete

alınabi]ir,

Özncl kcsinliğc örnck olarak: "aııalıtaıınıııı çaııt:ııncla rıiduğuna dair
inaı]crn tam", "anahtarrıııııı çantaünda olduğuııa eııininı" ifac]eIerini vere-

biliriz. Özııel an];ııııcla kesinIik bir önermeı]in doğruluğuııa bağlı dcğildir.
Bir kişiniıı vanlış l-ıir önernıeyc tılaıı iııaııcı da tanr, 1,ani kuşku içeı,meyen bir
derecec]e cı]iıbi]ir. Buradtı söz kcınusu o]an kesiıılik, sadece l-ıeııiın bu öııeı-
nıcvc olan inancırıırn taı-ıı olııası r,c onunla ilgili hiç kuşku cl uynıııclığı ı ıı
anlamıııda kull;rnılınaktaılır. Nesııel kesinliğe iirııek o]arak i5e: "Düı,]vanın

güııeşin etrafııda döndüğü kesinclir" ifadcsi vcrilebilir. Buracla söz konusu
olan kesinlik beniıı inaııcımla ilgili değilclir; dünvanln güncşiıı etrafıncJa

dijndüğünün kinıse tarafından kuşku duvulanıayacak l-ıir l-ıiçinıdc cloğru

olcluğuclur. Anlaşılabileceği gibi, oznel kesinlik anlayışıııın terşine nesnel

kcsiıılik anIavışı, önclncnin dtığruluğuna sıkı sıkıya bağlıclır. Yanlış bir
öııerııeııin kesin cıInıası siizkoıusu olınaclığı gil-ıi her cloğru ijnerıncnin dc
kesiıı olması zoruıılu dcğilclir, Kcsinlik için kuşku duyulanrazIık gerekliclir.

Gene.lde, kesinliğiıı bilginiıı krışulu cılup olm;rclığını soralken kastettiğinriz
kesin]ik türü, nesne] ktsinliktir. Fakat biIginin kesinIiği gerektirip gerektir-
nıcdiği sorusuııa döndüğüıııüzıle heI iki tüldc kesinliği de ele alacağız, Bu

srrruya geçnıedeı,ı itııce farklı yazar]ar tarafınrlan verilırıiş diğcr kcsinlik ta-

nıırılarıniı cla clcğinırıck ycriııdc olacaktır. I]u tanımlar ııesııe] tüı,cie kesinlik
cltlşünülerek ı,eı iln-ıiş rılaıı taıııııılardır.

Burada nesnel kesinliği açıkIarken kullan.l1ğıınlz tanıın Dcscaltes'ın
kcsiıılik tiııııııııııa çok bcnzcnıcktcdir. Descartes, Mcı/iiısı7oıılnr'da, bir şe-
yiıı kesiıı olınası için kuşku duyulamaz olııası gerektiğini stiyler.]r Fakat

1() lJL/ "k.(ijrlik",\k,lrru. l(.]i]s

1] I]es..rlils, İı!ı/ l.V.],l/üll (;r,!,,jli l ,Irj,l1.,iinltlı,rliüiı,ı/l,]l:J,,/ı(,ıl,ı,.'ıLJ,rl,,l /1],.

)1i,l]/ü, (ev: lslr)et IJir(.lr, ,\ılk.ı,r I]] gesüı Y.\ ln.]]lk,2{](]' s 2]
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burada 'kuşku duyulanı;ızlık' ile'kuşku duynıanıak' ar;ısıııdaLi ı\,rıııı.ı
dikkat ch,ı,ıek gerekir. Descartesçı i-ıı,ılanıcla bil öı-ıernenin kesin olıııası i<;in

benim kuşku ı_luyınaııanT yeterli değilclir, ilnernıeııin kinısc tarafınclaıı kuş-

ku rluvulıınıaz tılması gerekir. H.ıtta bu noktacla Descaltcs, eıı uç kuşkucu

senaryoları Lıilc clile getirir, Örııeğin nıateınatiksel öııernıc]criıı kesjn cıla-

bilecck]crini SöVleclikten siınra, bizi ]ıer krınuc]a Vanlltabilecek lıir şevtaırııı
var tılabileceği gibi bir kuşkucu senalyo ijne sürcr ve iıslında ınaten]atik

öncrııeleriıı bile kesiıı cı]madıkları sonucuna vaIıı. Dcscartes'ıır tiıııımladığı
anlanıd;ı kesjnlik e]c-ie etli]ıııesi ziır iı];,ııı [-ıir kcsiıılik anlavışıdır.

Kesinliğiıı faı-k]ı biı tanırıı daha [,ıu lun nıaktad ır: 'En üst clüzeyde ge-

rekçeleııclirilerek doğrulaııınış tılınak', Bu tanınıd;ın clıı aı-ılaşılabilcccği

gibi, kesin tılaıı L-ıir öncrırıc için nrünıküıı olaıı her türiü gerekçelendiımcııin
vapıImış olınası tlelekmcktcdir. 'Münrkün olaı,ı Iıer tür gerekçeleııclirnıc',

t]elecekte oltaya çık;ı[-ıilecek kin,ıi verilerin cleğerleııdirilnresiııi dc içermek-

tedir. Bu vcrilcr ışığlnda önermeniıı yenideıı test ediImesi gerckir. Bu, ştı
aıılaına gclmckteclir: t anında bir irnerınenin kesiıı olduğuııu söyleyebilıne-

ır,ıiz için, t'cleıı sonra gelcn L-ıir t' aııında ortaya çıkabilecek verilerin bu öncr

mevi dcığrular nitelikte oln-ıası zoruıılut]ur. Bu duruıııda,'en üst düzcvdc
gerekçeleıı,,lirilerek tlcığrulıınnıış olnıırk' şckliııcle tanııııIaııan kesiııliğin
e]de ediinıesinin ol;,ıııaksız olduğu soııucuna varıJıırış cılur.

Kesiııliği olaııaklı kıln,ıak ;ıııacıyIa, vani gelecekte ortaya çıkabi]ecek
k;lıııtların kcsinliğin edinilmesiııe enge] rılnıasınr öıılenıck içiıı şövie bir çi!
züm buluııabilir: t zamanıncla kesin rılduğu liajstelilncyc çalışılaıı öııtrnıeyi
cloğıulıır nitelikte olaıı, oianaklı tüıı ı,erilerin e,ldc cdilnıcsi sonucunda bu

önclme t zaı,ııaıııııcla kesintlir tliyebiliriz. Fakat L-ıör,lc bir ifacle, söz kcıırı,ısu

önclmenin gelecekte kesin iılnıa ajzeiliğini yitircbileceği an]amını cla içe,rir.

Bu c]a, nesne] kesin]ik kavraııının i]nlanlt ilc çclişiyor gibi görünmektedir.

AVIlCa SöZ kc»ıusu bir zaıııancla l-ıi]c olsa t;ınr bir gerekçelendirııeıliı] siiz
koııusu tılduğunu iclı,lia etmek tleı-ıeyscl i]ııcrmcler için pek olanakIı gibi gö-

rünnıemektec] ir. Örneğin eski çağlar,_la cclincbilclikleri tüm veriler ışığı-ıcla

c]üny.ının clüz rılcluğunu ijnc sürınüşlı,rcli. Eğcr gerekçeleı ıcl irıııenin ölçiitü-
nü zamana enclekslersek, bu ijnerınenin önc sürü]düğü zamancia elclc,:di-

IebiIecek tüıı verileı bu ijı]clnrenin iltığruluğunu clestekJecliği için, clürıv;ı-
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nıl-ı düz olduğunun o zaman için kesin oJcluğunu sövlevebilmen,ıiz gerekir.

Fakat L-ıu, şimcli vaıılış olduğunu bildiğiıniz bir önermeye kesiıılik atfetnıc.k

tılur. Bu örnek, kesiııliğin'en üst düzevcle gerekçeleııdirilcrck ı_loğrulannıış

olnıa' şeklincle tanııılanamııyactığln.r işalct ctmcktcdiL

Şiıncliye kaclar yapılan kcsinlik taııımlarrna baktığınıızda kesinliğe

uliışııanın nerecleyse inık;insız cılduğunu siiylcye[-ıiliriz. 20. Yüzyılcla heıı
l-ıilgi felsefesi lıeıı cle biliıı fclscfesi;ıl;ınl;ırıııcl;r öııenrli bir tlönüşüın ger-

çekleşnıiş r,e birçok fclscfeci kesinlik aravışıııt]an vazgeçilııesi gerektiği

ılüşüncesini öne sürınüştüI. Reicheııl-ıach, "Kesinlik Arayışı ve Rasyoıalist
Bilgi Anlayışı" ac]lı ıııak;ılcsiııc]c. açıkça "kesiıılik olnrı-ıclan yapabiliriz" cle-

ııiştir.l] Popper iscbu ilüşüııcevi, D,ıh,ı İıli BirDiııııln Arnvlş/'ndir şu saiz]erle

clile getirir: "Bilgi, doğru aravışıclır - yani nesnel açıdaıı cltığru cılan ve açık

lana getirebileıı kuraııların arayışıciır. Bilgi, kesiııliğiıı arayışı clegil.iir. İn-

s;ıncığlunun salıip cılcluğu (insansal) [ıilgi vaıılış ola[ıilir bu ırcdcnle de kesin

olanı;rz. Bu da cloğru i]e kesiıı]ik ırrasıncla kcskin bir ayrıın yapnıamız ge-

ıektiği aııl;,ımına gclir... İnsaıısal bilginiıı vrııılış olabileceğini k;ıbul edersek,

dr,ığru konusuncla [ıiçLıir zıııııın cıııin cılııınrıılııcağuııı:ı tia aıılaıııış iıluıuz."|'
Bu sözIerden de anlaşılabileccği gibi Poppcr, hcnı özııcl lıem de ncsnel an-

l:ııı-ıda kesiııliğin iılıınaklı olmadığını s;ıvunnıaktadır,

Pol-ı1ıcr'a göre biliıısel bilgi kesiıı cleğil, vaısavınısaldır. "Bir şeyi asla

kcsiıı olar;,ık bilenıeyeceğim izdeıı, kesin]ik arayışınclan söz etmek olanrrk

sızilır, ;rncak cloğru aravışınc];ın sözeclebiliriz, buııu cl;ı her ştyclen önce, dü-

zeltmck için girişilen lıata tıriıyışı1.1a gerçekleştiririz. Denıek ki bilimsel bilgi
lrer zaman varsavımsal bilgiclir, Tahınini bilgidiı, BiliıııseJ bilginin vöntemi
cle t leştircl yöııtc.mclir." Ir

Bi]im felscfcsindtki gelişn,ıele,rle eş zaıııaıılı tılarak biIgi felsefesiııcle

c]e va n ı]a bilircilik (fallibilisın) ıılarak ifac]e eclilc,n ı,e insanın vaı-ıılabilir bir

l2 }].lljs]ier(]rentr.ı.h."Ih.seJl(h1ol('.liı]rlt\nlldth(, It.rtiollıList]. ('(]n..1]iioül (Ji

K lıllıı ltı]1:(,," /iı,,lil:t (,/s,]t,,llli /'ıii]!!,ıl/ (.lLil(jllli.lI Lni\.,\il\ oi('.lljj(llniJ I'ı{.t5,
l96l, (, l](]

l] KJlllt. ll]PPc],/)rl/ıJiV]/]rll)IüJ]]/lü.1]1,1., iüir|l| \1 l .tJnh \,I l.r,,t]iY,l\1n],l
ll,](l(]5,r ll

1_1 I1)P|.l. ]t]()ı,, Ii
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varlık olduğu düşüncesine dav;ınaıı, bu nedenle dc biigimizin kesiı-ı o]ıı-

mavacağtnl iddia eden bil göIüş ortaya çıkmıŞtır, Bu görüşü savunanlar

Descartes'ın Meı/liısı7orı/nr'c{a aradığ1, bilgini]r teınelini oluşturacak nitelikte

kesin, kuşku duyulanıaz öııerınelerin olırıadığını öne sürel]el. YanılabiliIci-

lik göIüşüne göIc, böyle kuşku duyulamaz önernıelerin olıııanıası L-ıilginın

karşısında bir engel ()luşturmaz. Aksine, kesin rılmavan, yanılma ilıtinralini

içiııde barındıran türde bir bilgiden söz edcbileceğimizi savunurlar.

Yanılabilirciliği savunan düşünür]erin harekct nokta]arıııdaıı biri de

kcsinliği bilginin ztırunlu bir koşulu cılarak almanın dtığurabilcccği sonuç-

lardır. Kuşkuculuk ve dognratiznı bu soııuçlardan eıı öııenrlileridir, Kesinli-

ğin l-ıilgiııiıı koşuIu olcluğunu iddia eı,len görüş, bilgiye ulaşmak içiıı gcrekli

olaıı gerekçelendirmcnin nıiktarını yükscltmekte ve bilgivi clde edilnıt,si

o]anaksrz bir hale getirmekteciir. Kcsiııliği nesnel kcsinlik anlamıncla alır-

sak, bir önerııeyi bildiğinıizi sö1,1eyebilmek içiıı bu önerınenin hiçbir kuş-

kuya yer bırakıııayaıı bir biçiınde ıloğrulanııış tıiması gcrekir. Deneys;el

öncrmelerin Iıiçbir kuşkuya yer bıraknıayan bir biçiüıde doğIulanııası o]a-

naklı gibi göIünmenlektedir. Bazı şüpheci argünıanlar kcsiııliğin bilgiııin
koşulu olduğu fikrindeıı harekctlc'lıiçbir şey bilemcyeceğiıııizi' kaıııtlarrıa-

ya vönelmektediIler. Bu argünranJarı şu şekilıle özetle}i ebiIiriz:

. Kesinlik bilginin bir koşuludur.

. (NesneI aıılaıııda) kesinliğe ulaşmak olanaksızdır.

. o lıalc]e, bilgi rılanaksızılır (vani hiçbir şev bilenrcyiz.)

Bu argünranıl;r d;r görebileceğinıiz gibi kcsin]iğin bilginin zorunlu bir ko-

şulu olarak bclirlenmesi, ııesneJ anlarıı.la kesin]iğin elde eclihncsiııin iılaııaksız-

lı$ ile birleştiğintte, bizi hiçbir şey bilemeveceğiııiz sonucuna gajtiiın,]ektedir.

Bu argünıanın, yalruzca denevse] ijnelmclcl için geçerli ıılduğunu lratırlatnıa-

nıız yeriııdc olacirktrr.

Bilgideki kesinlik alavlşlnln bir diğer öneıııli sonucu c]a kesinliğin bilgi-

nin Lıir koşulu olduğu fikrinin bizi clcıgııatizme götüIebileceğidir. Dogmatizm,

Türk Dil Kurunıu Tilıkçc Sü/l§ii'nde "ajnc süIü]en ar$eti ve ilkelefi eleştirrıre-

deıı doğru olarak beııiıııseyen vc beninsediği varsayıırılardaıı katı bil Vijn-
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tem]e önermelel tüIeten anlavış"Ir olarak taııımlanünaktaılır. Bilginin kcsiııliği
içerc]iği göraişü, gelecekte ortaya çıkabilecek ve do€ru olarak kabul ettiğimiz

önernıelerle çelişmesi olasl olan kanıtları göz ardı etııemize ııeden tılabilir. Av-
rıca kesinliği bir kez kabu] ediln,ıiş vargıların yeniden scırgulanmasııın gerek-

siz olduğu kabulünclcn lıarckctlc, lıir süre soııra bu yargıları solgusuzca savun-

nra tclılikesi buluııınakt;ıclrr, Bu tutun, dognratiznıden başka bir şey cleğildir.

Fakat ebette ki kuşkuculuk ve dot]matizn gibi sonuçlar doğurma ihti
niali kesinliğin [-ıilginin koşulu olduğunu rcdcletmemiz için veterli bir neden

değildir. Bu neclenle, kesinlik ve bilgi arasınclaki ilişkiyi dalıa ırvrınh]ı olarak

incelenıeliyiz. Öncelikle, bilginin kıışulu olduğu ortak duvum olarak kabul

edilıniş ı,ılan üç unsuru hatırlayalıırı: İn.ıııç','.loguluk' \,L.'gcrckçL.lendilme',

Bu unsurlaıın bilginin koşulu cıJduğunu kanıtlaınak içiıı, tınların olııaması ılu-

rumunda bilginin de olaınayacağı göStei]mektediL Eğer bu üç unsur bilginiıı
koşulu ise onlar oImad;ın bilgi söz konusu olamaz. Aşağıclaki cünılelcre baka

rak tıuııu cleğerlenclirebiliriz.

1.Suyun yüz ılerece<le kaynadığıııı biliyoruın, fakat suyrın vüz derece-
de kavnadığına inannııvolun,].

2. Suyun yüz derecec]e kaynadığıııı bilivorum, fakırt suvun yüz derecc-
de kaynadığına dair gerekçelendirııenı yok.

3,Suyun yüz derececle kaynadığını biJiyrırum, fakat suyun yüz delece-
clc kaynaılığı dıığru değil.

Bu cüınlclerc baktığımızda, cüınlenin birinci bölümün,,le bildirilen yar-

gı ile ikinci bölününde bildirilen yargınün çeliştiğiııi sclyleyebi]iriz. Bu da

bizi, inaııç, gcrekçclcndirmc ve ıloğruluğun bilginin koşulu iıJdugu sonu-

Cuna götürür,

Avnı değerlendirnıevi'kesiııIik' için cle yap:ıbiliriz. Eğer kesinlik bilgi-
nin koşulu ise, kuşkucu argüınaıılarcla belirtilcliği gibi kesiıılik koşulu sağ-

liınmadaı,ı bilginin elde edileıniycır olıııast gelekir. Buıadan harekctlc, hcm

bilgi iclıliasıncla bulunan lıeııı ıle kesinliğin olmaclığını bi]direıı ifadeIerin

çeIişki barındırması beklenir. Bu cieğerlendirmcyi, kcsiııliği hcıı özııel ke-
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siıı]ik hcm de nesne] kesinlik tüIleri açısınt]an ele alarak yapabililiz.

1.Suyun yüz deleccdc ktıynadığını biliyorun, fakat suvuıı yüz derece-

de kııl,nadığınc,lan ı,ıııin dcğilinı (bu koııuda kuşkularıın var).

2.Suyun vüz derececle k;ıynatlığını bilivtırunı, fakat bu konuı_]a taı-ıı bir

gerekçelenclirnıcye sırhip cleğilim.

3.Suyun yüz dereccdt, kayıı;rdığıııı biliyorum, fakat suyun yüz clcrccc-

cle kaynadığı konusuııd;ı kuşku duyuIal-ıilir.

Öncrnıe (4) öz:ıel kesinliği, (inernıe (5) ve (6) isc ncsııel kesiırJiği ifacle

ctıncktcclir. i]k baklşta bu önern]eler çelişkili gibi göIüırSc dc dahiı ayrıntılı

tılt-ırak incclccliğiı-ırizde aslıııda gerçek bir çelişki içernreı_likleriııi sölıleyebi-

liriz. Önerıne (4)'ü ele alırsak, iııaııcın dcreceli olcluğuııu, yani biI şc,yc daha

az veya dalııı fazla iııaıııııanın ınünrkün olabileceğiı,ıi düşüııebiliriz. Özncl

aıılanıda kesinlik dalra ijnce de de,ğincliğiıniz gibi inancı]ı tam o]ıııası c,iuru-

nıunu ifade eder. Fakat bilgi içiı-ı her zaııı;ın taın bir inanç gereknıeveLıiliı .

Eğer bir öneı n,üenin doğIuluğu ilc ilgili gerekçelerimiz varsa Ve (, iİ]clnle

doğru ise, "taın" iı];,ır;ık ııitelcııclircbilcceğiıııizden daha az inaı]ctmızın ol-

n,ıası, bilgi için bir eııgeJ oluşturm.ız. Örırcgın uç.rllırın tehlikeli ,.ılmaclığını

bilmcınc rağmen, buıııı tanı rılıııayaıı lıir düzeyde inanınanr ve aklımda bu

konud;,ı [-ı;ızı kuşkuların o]nıası söz konusu o]abi]ir.

Şindi öncrıne (5)'i ele alarak çeiişki içerip içernıediğiııi tartışabiliriz,

Nesııcl kesiııliğiı,ı gerekçelendirnre ile ilgili tılduğuııu ve bil ijncrııeniüı

cloğruluğuııa clair tam bir gcrekçelendirnıe gerektirdiğini Sajylcmiştik, {]c,

rekçclcnrlirıııcnilı rlc iııiıııç gibi c]ereceli bir kavram olduğunu stiylcvı:bi-

liriz, Örııeğin clüııVaı,ıın yuvarlaklığıııa dair bil astlonomuıı salıil-ı olcltığu

gı.rckçclcııdirnıı. ile bu alanla iJgili hiçbir çalışıııası i,ılnrayaıı biriııin sahip

olduğu gcrckçclcnc]irnıenin dereceleri faı,klıdır. Fakat lıu iki kişiııiıı ilc
dünyaııııı vuvarlak olcluğunu bilc]iklerini siiyleyebi]iriz. O ha]de tanı l-ıir

gerekçeleııd irnıe o]ınat]aıı da tanıa yakııı [-ıir gcrckçelenclirıne ile bildiği-

ııizi sövleyebiliriz ki bu i,irnekteki astronom cla taın bir gcrckçelenclirnıeve

sırhip cleğildir.
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Daha öııce, önelme]erin nesnel anlanıcliı kı.sinliğiııin "lrakkında kuşku

cluyu]aııraz olnıa" şekliııde tanıınlanabileceğinclcn balısetnıiştik. Öırernıc

{t)) ne5nel kcsinligın bu [.ıııınıııııl,ııı h.ır,.kt.ll,,o]u.turulnıu>lur, Önermcııin

biriııci kısmında suvun yüz clereccdc kaynaılığı ile ilgili LıiIgi [ıildirimiııdc
buJunulıııakt;r, ikiııci kısııııııc]a isc [-ıu konuda kuşku cluyulabileceği ifacle

edi]n,ıektec]ir. Bu ifatlet]eki iki bilcliriı,ıiin çclişkili gijrünıırekle birlikte, ikinci

kısıındtı ılilc getirileııi gerçtk kuşku değil kuşku duyıı,ıa oliıııağının varlığı

şeklincie ;ınliırsak, aslında çelişkili olıııatlık]arını sijyleyebiliı,iz. Aşırı kuş-

kucu seıı;rrvolar çcrçevesincle düşüırdüğüınüzde ııorıııa]de kuşku duyma-

clığımız iinernıclcrle iJgili kuşku clu\,ıııiıııııı olanaklı tıicluğuııu fark ecleriz,

I Ienıen Iıeıııeıı lıcr öııeı ı,ııeniıı hakkıncla kuşku ıluvulrııasına nec]en cılabiltrı

bir senarvr,ıııun olcluğunu sı)vleı,ebiliriz, Fııkiıt bu scııarv()l.-ır, bizim günlük
t-ıiığJa:ı-ıcla ııcrcdcvse hiç, felsefi lıağlancla isc çoğuııIukl.ı göZ öntinde bu

lu nri u ı-nıad ığınıız kurgularclır. Bu öııcrnıec]c, sözü cdilen kurgular clikkate

tı lı ııcl ığıncla, farklı b.ığlanıJarda bilgi iclcliasıncla buluııcluğunıuz önclnrclel

Iıakkında kuşku cluyulabiJeceği öne sürülmcktcclir. Bu necieııle cle gerçck

bir çeIişki biırınd ırnı;ınıaktadır.

Sonuç cıl;ırak, bu önerııclcrin tümünde ilk Lıtıkışta bir çelişki varnıış

gibi gtjrı-inse clc, ı_]al-ıa ı.likkat]i iı,ıcclcııiliklcriııı_]c. as]ıııcia baiyle bir çelişki
[-ı;ırıntlırııac]ıklarını gijIn]üş o]duk. O halcle, kcsiııliğiıı ,:liğer unsurltırclaıı

inanç, gerekçclcı,ıclirıııc, dı,ığruJuk - farklı olar;ık, lıilginin bir koşulu tıl-

ııT adığı siınucuııiı viırabiliriz.

Son ol;ırak, kesinlik ilc cJoğruluğuıı özrleşleştirilnıesinin sıkça vapılan
bir lıatıı rıJduğunu [-ıclirtıııeıııiz gerekir, Kesiııliktcn vtızgeçtiğiıniztie sanki

ıloğruluktan cla viızgcçıııişiz gibi anl;ışılnı;ıktaclır. Fakat dtığruIuk ile ke.sin-

liği birtıirinden avıI|ııi]lııız gcrekiı. Kcsinlik, bir ttir mutlirk]ığir, cloğruluk

i[e ilgili zanıaıı r,e nıekAıı üstü bir cleğerleııdiııııeııin r,;ırhğııı;ı iş;ııct c,Jeı;

ayrıca kcsiıılikteıı vazgeçı,ııck ı_loğruluktaıı ı,ezgeçıırek değildir. Poppc.r'ııı

cla siiylediği gibi, bilgi, kı.sinlik arar,ışı cleğiI clcığru aravışıclır.
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