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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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POSTMODERN BILIM ANLAYIŞININ
OLUMSUZ SONUÇLARI

Cı.ınalCÜZEL'

1996'da Alan Sokal, 5ocııı1 Tc-rl'tc. "Sınırl;ırııı Aşrnıı: Kuantuıı Ycrçe-
kin]inin Dönüşümsel Bir Betimleınesine Dcığru" adlı bir yazı vavımlar.
As]ıncla bir partıdiılen ibaret olan yazı, Fransrz ilc Aııerikah postınoclcrrı

entelektüellerin fizik ile ııatenıatik lıakkıncla söylcdiklcriııden yapılınış
alıntı]arla cloiucluı,. Yazı çok ilgi uvanclırır, Yazıyla ilgili birtakını yorumlar
yavımlanır. Ta ki Soka] bu yazıvla yapmak istediği şeyin postnıodern dü-

şünceyle dal8a geçmek cılduğunu belirtene kaclar. Yazt viılnızca nuzip bir
aldatmacadır,

Yazıda fizik gelçek]iğin dilsel, tt,ıplunısal lıir kurgu i,ılduğu; kuantunı

ıııekaniğinin kültürel vapıııııı lril ürünü olduğu ileri sürülüyordu, "Belir-

sizlik", "süreksizlik" gibi stizcüklerin birel telin] i,ılarak kullaıııınlarıyla
güııdclik anlaınlarr l-ıirbirine karıştırılıvordu. Yazıda vurgulaııaıı "görüş

açıiarının çeşitliliği", "gözlemciniıı iiıenıi", "lıeliısizlik" gibi cltişünceJer

postınodelnistlele oIdukça ilginç gelmişti.

İnrcli, SokaI'ı boyJesi bil v.-ızıyı yazmaya iten ncvcli? Başka türlü sornıak

gcrckirsc, postıno.1elnist clüşüııce ııelcr söylüyorclu ki bu birtakııı bilgin-
leri ralıatsız etmişti? Bu viızı postnıoclerıı clüştiııceııiıı bir ııı-ava gelnrez 1-ıek

çtık şeyi nasıl bir arava getildiği; clolayısıyla bu!-]uı-ı yalattığı cnte]ektüe],

buradaıı da topluıısal k;ırışıklıkların, lıatta zararlarrn neler oJduğu üzerin-

de duracaktır.

En geııel anl;rnııyla, aydrnlanmanın temeli o]arak gairülebiIecek sava,

bilginin ancak us Voluyla elde eclilebileceği savına karşı çıkan ptıstnıtıılern

rlüşünürler, evrensel, tüme], nesneI, ussrrl biI.1oğIuluk olduğu yollu anlavı-

Irrof Dr. Ceİıal(]üzel, l I.r(cit(.Pe Ünivcrsite§j Edobivat litkültetj I:(rls.fc Bij]ilı)rü
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şı d.r kuşkuyla k;ırşıltıılaı, [)ostmoclern ciüşüııürler arasııcla stıl,ılan Fı,ıuca-

ult, Dı_.rrida, Lyotarcl, I}auclriIlarc], Rorty, Irigar;rv, Kristeva'nın çalışnrırl;,rr
postrııoclcrııiznıin bir başka önenıli özclliğiııi oı,taVir krrl,ıır: I'ostnlodelı-ıiz-

nlin genel bir ajğIetisi yoktur. Dolavısıvla cla postııırıtierııizın Marxçılıktaı,ı,

vapıs;rlcıllktaıı, varcıluşçuluktaıı, YaPıSiiküüncüliik gibi bir clizi felsefe t,ıkı-

ıııındıın etki]enmiş; ncrcdcysc tüınü Franslz olan Lıir clizi düşüürüIün bir-

takını vaklaşıınlara k;ırşı çıkışından r,ıluşan bir ti]rtışına Llüz]enıi o|aı-ak ıla

görülebilir.

Postmoc]ern felsefe Lıirbirincleıı çrık başkıı fclscfe eğiliıılerini bir araiıa

getirsc dc, başka başka tutunıl.ırı savunsa da oItak kinıi özellikler sergilı:r.

Bunun için de bu clüşünürlcrin hcpsi ort;ık bir başJık altınıla toplaırı,ıııştır,

Bi]nıcklc aı,ılamaııın yerini algılanıak]a seznıcnin irlması; bilgisel gi)relilik,

farklılıkların ı,urgulanıp öııc çıkarılması; kü]türlere saygı, ktilttircl çokçu-
lukj usun lıakemliği 1,eriııe başka l-ıaşka mcrcilcrin de hakeııliğinin kalıul
edilmesi bu ıırtakhğı sağlavan özeLIiklerin başlıcalarıclır.

Bu yazıda yalnızca, postnrodcrnizınin bi]inı ]ıakkıııda söylecliklcri ı:le

allnlP eleştirileCektir.

Prıstnroı_lernizıırin bilim felsefesi devince cle akla gelecek ilk ad I'aul

Fcycrabenc] olacaktır. Feyerabenci claha işin l-ıaşıncla [-ıir karıştırnıayla yı,ıla

çıkar. Bilimle avııı ııdı paylaşaıı aına başka lıiçbir şeyini paylaşıı-ıay;rn; bir

tck bilimsel buluşuıı r,ıJııasına katkısı olnraıııış bilim felsefesi gibi "piç" L-ıir

kc,ıııuy]a uğraşnrasıııın gcrckçesiııi de şiııclikiııclen dahi-t "insaı]cıl" lril biliın
görüşü oltaya koyıııak olarak dilt gctirir. Oııa kiılırsa biIinıiı-ı insaıı içiıı ol-

cluğu uııutulıııuş, bilinı etkiıılikleriııcle insan gözarclı cdilnıiştir.

Karıştırnıayla işc başlar; çünkü bilinı tıiışka bir etkin]ik, fclscfc baska

bir etkin]iktir. Bi]iın felscfcsi, fclscfc yırpıırak, özellikle cle biigi felsefesi yal-ı

ın;ıktır. Doliıvısıyla cl;ı felsefedeıı lıiIinısel buluş vapmak gi[-ıi bir kırvgısıııııı
cı]ınasını bek]eınek, eıı kibar ifaılcsiylc safılillik olur,

Biliniscl ctkiııliklerclt insanın g(izardı eclilmeırıesi gerektiğini Sö),]eılek

ya ıla insaııcıJ bjr bilinı tasaı-ınıı oltava kovnak, clbcttc k;rrşı çıkıIabileı:ek
görüşler dcğilclir. Aüna lröylesi lrir tutunı sergileı-ııemek de iı-ısaı-ıın aklına

gelen her şeyi saj\.lenıesi ya cla s.ır,uııabilıııesi (i.,nck, görüş çeşitliIiği, ner
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tüI göIüşc savgı göstcrınck clcırıck cleğilclir. DaIıa insanca bir bilin,ı tasa-

rıtııı o[taviı kcryıııa savıııd;ıki Feyerabeı,ıcl, valnızca bil "gclcııck" olduğu

içiır "özgüI" bir tol-ıluınulı savuııulıııasını cııgel)t meıııes i gerektigi insııı-
ca olııayan bir "gclcncktcn" cla]ııı cleııı vurur. Engı:llenı,ııemesi ge,reken bu

ge]enek anti-seı-ılitizıııc]ir- ()na kalırsa özgür bir toplunr hcr geleneğe eşit

mesirfetle ktrlıı,ıalıclır, hüıııaı,ıizınc c]e anti-seıııitizıııe c]e.

Bövle]ikle postmodelnizmin teınLl ajzclliklcrinclcıı biri c]aha tırtav;ı

çıkııaktaclır. Her görüş -nıaclenıki gijı-aiştür savuı]duğunun (içeıiğiniıı) nc

ıılcluğuna bakılıııaksızın, ne giLri insancir tlcğerlcri koruyup koruır,ıaclığıııa

bakıIıııiıksızııı savu ııul;ıbilmelid ir. "Kencli savuııduğunruzun rloğru olclu

ğundıın nırsıl olup cl;r bu k;ıılar cırıiııiz?"!

Feyerabend çağcıl biIiıııin en öneıııli özel]iklc,rindcıı [ıiriııin gı,nclgcçcr

liği olcluğu saptııııasııılan sonra, btıııuıı teme]inin c]e c]enevinıe clayaıı,.lı-

ğııı l-ıclirtir, Keııtlisiııe kalırsiı c]cııcviınc cl;,ıyann,ıavaı-ı bir,,loğa biliıni t.ısar-

lanıak olanaklıdır. Çünkü der]evim tloğa t-ıiliıııle.ri için nı_. cloğru Lıir kaynak

ııe cle sıkı bir temcl Sağlar. Şö\.le ki, deneyimin bilime üç yerLle k.rrlşhğı

sijvleııir: Sıııaırıat]a/ sıı]aırıa soııuçlarının özüıIsennıesinde, kuram]arın an-

laşılnıasıncla.

Ona kalırsa clcııcviııin slnana sürecine katılnıası gereknıez. Çünkü
ılc.r, bir kur;rıı bilgisayara vükleırip bilgisavar da ilgili ölçiin,ıleri vapıp ken-

c]isine iletecek, böylelikle kuramın cleğerleııtlirııesini sağlayacak uygun

araçl;ırla dcınatılabilir. Bilgisayar lıunlara clayaı,ıarak evet ya da havır cler.

Bilgin de kenclisi sıııaınava katılnıaclan, clcııcyiıı,ıc [.aşvurmadaıı kuramını
sağlar yiı cltı sağlanıiız,

Feye.rabeııd lıilgisavaı siiz konusu olcluğuııcla bljtüıı bunl;ırın bir işle-

tiıı cl izgesi çerçevesincle yapı|clı gı n ı u n u Lnı u \ giirü ıı nıektetlir. İşlctiıı diz
gesiııiıı oluşturulınası sııasıııcla tie.nı.yinrin l,ıcsaba katılıp katılıııaclığıııtlaıı,
katılmı1,orsa bütüıı kuraıııların bir matenıatik-nıaııtık clizgı.sinc, gerçckli,

ğiı-ı kurguva, bif y.ipıı-ıtıyit intlirgcııı_liğincleıı hiç sarz etmeınektedir.

Yine cıııa kalırsa cleııel,iıı,ı, ku riı ıııc] ı-ıı-,ı öııcc clcğiJ oııuııla [-ıirlikte ortaya

çıkar. Duyular l-ıiliın için gere,kli tleğilclir. Yalnızca kullaııışlı cıJcluklıırı içiiı
işc karışırlırr. Duvunrlar olı,ııtıı]aıı ıla bilgiler bevniıııize girelıilir. Örnckse
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kişi uvutuIup telkine ırıaruz bırakılabilir, eşikaltı algıya nıaruz bırakılabiliı,l
(Keşke biri çıkıp bütün bun]arda duyuların bu örneklerde işitnıe ile gör

nrenin- işe nasıl olup da karışmadığını anlatabilse,)

Bu söylcncnlcr postmodcrnizıniıı bilimin deneyinı yanrnı görmezcleıı

gelmeye çalıştığını [-ıeliıgin bir biçimde ortaya koyıııaktaciır. Bu postnıocler-

ııiznıin en tcnıcl Vanlışlarından biridir. Çünkü cleneyimi lıesaba katnıaırTak,

olgu ile kuranı arasıntla bir l-ıağ tılıluğunu, kuramların oJgulardan türetil-

diğini kabul etıneyip bunun kurguya dayalı l-ıir şcy olduğunu ilerj sürm<ık

demektir. Hep bilimsel etkinliğin bir parçası olagclcıı olgu i]e kuranı ar.ı-

sındaki ilişki, postnrodernizmde yerini di1 çözürnlenıelerine bıraknıış; fizik
gerçeklik clenen şeyiıı dilsel, topluınsal bir kurgu olcluğu ileri sürülmüştür-

BiıyleJikle kuramları sInanıanın yolu olaIak, a priorizm, yetkeleriıı savları,

geııel olarak cla tıkla geJebiIecek her şey ijnelilmiştiL Olgu ile kuram arasın-

da bağ olmadığı ileli sürü]clüğünde, saiylenenin doğruluğunu slnan]ak için

deney ile gözleme başvurnıaya da gerek kalıııayacaktır.

I)ostmoderı,ıist]erin savlarından biri cle sıradan il-ısaı]ların bilimi den(|t-

lemeleri gelektiğiciir. Sıradan insan]ar arasıııdaıı seçilmiş komiteler, örııek-

se evrim kuranılnln, biyoJogların i]eri Sürdüğü kadaI sağlam temellcri olup
olııadığına, bu kuraınrn oku]]arda öğretilen diğer görüşlerin yerini alıı,ıa-

sının gcrckip gcrckıııcdiğine karar vermelidir.' Feyerabend yine benzcıııcz

şcvlcri bir araya getirnlekte, iki avr1 işi avnı işmiş gibi sunmaktadır. Biliınscl
kuram]arrn -bilgilerin doğruluğu yanlışlığı -ister sıı,adaı,ı insanların isieI

bilgiıılcrin olsuır lıakenliğiııe başvuruJarak karar ı,erilebiiecek bir şcy i]c-

ğilclir.

Yine "biliıısel Vasalar:n, olguların" kabu] va cla reddedilnre tarzııın
clemokratik oln]acllğı da ileri Sürülür. Bi]inlSe] y;ısalar ile olgular kabul eıli-
lip okullardiı okuiulur, önenı|i sivasi karar]arın temeli vapılır. Ne ki, bütün

l-ıunlar yapılırkcn [-ıu y;rsalar, olgular iııcelenip oya sunuinıaz. Feyerabenıl

şu örneği veıir: Çağcıl tcıplum Copcrnicus oylamay;ı sunulduğu için, tle-

PauI Fc},etabcnd, "Dcneviün Katl]nlanrlş Bilinı", der. Cenıal Gıze], tjiı tJılEi A,ııls;5li F.
ü/l,?ü1,1ıl, Ankaİa: Biliün ve sanat Yavtnl.rrl, 1996, ss. ].15 149,

PauI FeYcr.benlt, s.il,ıı.c j,l d Fıl,s0.;.lv, Creat Britain] V€rso,'1983, s. 96,
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moklatik bir biçimı,le tartışıldığı için, çoğuııluğa ılavah bir ovlaııadan geçti-

ği için Ccıperııicusçu olmadı, l-ıilginler Copcrnicusçu oldukları içi;,ı, bunların

evlen biigisi taItıştlmadan, eleştirilı]lcdcn kiı[ıu] edilcliği için cıIclu.'

Sonuç, biliın bir düşünyapldlı. Düşünyapılarsa vozlaşıp inakçı bir diııe
dölrüŞebilirler.

Postmoılerııiznriıı dayandığı [-ıir diğer sav da viııe bir karıştırınaya ıla-

yanır. I)ostınodernistler, bi]imsel tutu]n iie bilimciliği birbirine karışhrmış-

lardır.

Tck yetkin yöntcm divc görü]en doğa bi]inı]erinin yöntenılerini diğer

bilinı]erin bu arada felsefeniıı cle kullaııınası gcrcktiğini ileri süren, bilimsel
bilgi dışında kalan bilgi tüIlerine itibi]I ctınediği içiıı de bi]inıe clayalı düıı-
ya görüşünün geçcrliliğini savuııan bilimcilik, biliınin insanın k;rrşılaştığı

gerek kuramsai gerek pratik Iıer tüIlü SOrunu da çözebileceğini ileri sürer,

Dolayısıyla da herhangi bir bilinı etkinliği vürüten bilginin kusuru,

doğrudan bilim etkinliğinin kusuru tıtır.ık goruln]tltcdır. Örnckse, heki-

nrin hastaya yanhş taı]ı koynıası, lıckinıiıı kusuru olarak cleği|, bilimsel he-

kimliğin kusuru olarak görü lmekted ir.

Bu biliınci anlayışıı savuııduğu van]ışlar, bilimin yanlışları tılarak ka-

bul ediimekte; clcılayısıyla bilimin de yaııılabilir sonuçlırrı olması, bilimsel

bilgi ortaya koynıada biliındışı öğelerin de hesaba katılııası gerektiğinin

gerekçesi o]arak kul]anılnıaktadır.

Yanllşlar vaptığına garre bilimin üStünlüğü clive bir şey söz konusu değil-

dir. Üstclik bilimin üStünlüğünün Vöntemi iIe scınuçlarından kavnaklaııc,hğı da

kabul edilebilir değilclir. Çünkü bu üstünlük kıyaslama vapılalak saptanma-

ınıştır. Bilinıiıı ne yaptığı bilinınekteclir, aıııa başka geleneklerin bundaıı cla]ıa

iyisiııi yapıp yapanttyacağı biliıınıemektetlir. Buıııııı aı-ılaşılmasr gcreknıekte-

clir. Bunu aıılanıak cleınekse l-ıaşka gelcncklcrc şans tanuııak demeve gelir.

Asıl olar;ık clcığa bilimleri gijz aintindc, bu]undurularak ortaya konan

biIinıci aı-ılayışın tcıçıluııbilin-ıIerinc,le de örııekleri vardır: Nicel toplunıbiliıı
akıınları, ncoklasik iktisat, ruh çöZüm]en]e, MarxçlIlk. Böylelikle birtakım
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biliın]erde, be]irli alaııl;,ırc]a gcçc,rli olabilcıı;ınlal,ışlarclan yola çıkılıııakta,
aıı;ı bu aıılaVışlar srı,ıanıpı inceltilıııek yerine sıııırlarının ötcsinc taşınmak-

taclır.

Örııcksı_. Çck cunılıurlıiışkaıılığı d;ı 1,;ıpııış cılan Viıclav [Javcl, 1 Mart
7992'cle Tlıa Nı:ııı Ytı,k Tiıııı,s'ta şuııları yazıır: "KonıünizıIin çarküşü, dün-

vaııın nesne] o]arak bi]iııebi]eceği, bu volJa c-ia eclini]eıı bilgilerin kcsiıı]iklc
geııelleııebileceği vaIsavıırılna di]Vaıııııı çağcıl düşünceııiıı sonuncla içiııcleı-ı

çıkılanıaz bir buııiı]ıma gircliğinin gijste.gesidiI." Ilavcl, l-ıiliııısc,l c]üııva

görüşü ilc [-ıir clüzcniı,ı siıvuncluğu "bi]iınselIik" anlavışı aı-asıııı,]aki avrımı
unutüıuş göIüı]nıektcClir.

Soııuç tılarak, ijzclliklc c]c topluın bilimleriııde Lıilinıciliğe gijsterilen

hakll tepki, biliııliıı kenclisiııe y(jııelti]eıı haksız tcPkiyc döırüşür.

Bilinıiıı ıleıreyci niteJiğini ycık savıııak i]e aslıııc]a biliınciliğc karşı çık-
nıa çabasıvla biliırıe karşı çıkışııı bir;ırava gclıııesi, kişiyi lıiJginin o]aı,ıaksrz

va da ajznel olcluğu gibi l-ıir si,ınuca götürüI. Bö},lcliklc postn. odcrn izııriıı
olumsuz bir yiıııı cl.ılıa ortava çıkar, I'rıstııoc]erı ıizııı a],ılaki va c]a ı,stctik

görclilik gibi bilgiscl görcliliği savuııur. Bilgisel görelilik evrenselci tutu-

ııulı savuııu]aııaz bir tutun] olduğunu ile,ri sürc,r. Bövlcsi özııcl, göreli tu-

tuıılara yapılalı vurgu, lıer türlü us dışı eğilinıiıı savunulabileceğiııiıı ıla-
yanağı yapılıL Yine, ijzc,llikle de XX. yüzyılııı öıı,:1c gelen safsata]arıııc]aıı

biri (siıfstıta, çüülkü O küItüı,üll sal,ıideıı saygı göSterilil yanl olup tılı-ııadığl

dikkate alınıııaılan pcşincıı varılıın bir yargıclır bu) olan "kültürlere sayqı"
düşüncesi çerçeı,esinde kültürel girrelilik, tıilgiscl görcliliği 1ıaklı çıkiırııa-
ııın gerekçesi olarak sunulur.

İn,ıcli, özellikle de tcıplunılıilinıJeı,inde, Lıilgi nesııesi tılan vaı ]ık]arrıı va-

1-ıısı gereği gtııcl gr.çcr, cvrc,ııscl bilgilcr oriava koııaırıaz. Bu c]a yine Lıilgi-

ııiı,ı giireJiliğiniıı tutanıağı l-ıııliııe getirilir. Örnek,e, btr toürlun,].].]ki kozıllo-
lojik inırnçliırın sajz konusu topluıııda tuttuğu Verin ]]e o]duğuü-ıu aIa§tlliün

bir antrol-ıtılog, [-ıu iıı.ıııçların doğru nıu r,ııksa y;ıı,ılış ıııı olduğu lıakkııı,.ia

sirptıınıacla bu]unıııiız, İı,ıaııçların tutttığu },erin ttıplunıı:laıı kıplunıa ıleljiş-

tiğini söyleveLıiiiı. Böylesi t-ıir görelilik topvekün bir görr.liliğc dönüştürü-

lüvcrir, Hakikatlcri siıptitınanın iüııcak beIirli bir kü]türe gaire yapıIabileceği

ileri sürüIür.
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Postıırıderıı biliırı felsefesini savuııan kirni fenriııist clüşüııürleriıı cie

bilinı, us, usçuIuk gibi konularcla illiiııç sı1ıtırrı.ı[.rrı ı,.ırdır. Örıı.,kse: lriga-
rav, katı]aI n]ekaııiğinin akışkanIaı nıekaniğiııtlen dtrha gclişııiş olduğunu
Lıelirtip bu clurunıu şuıı.ı bağlıır: Kııtılık erkek]iklr,, akışkanlık clişilikle ilgili-
clir. Dolayısıyla cla katılar ıııekaı,ıiği çiılışırıiılarıı-ıa önceIik verilırıiştir,

Böylesi pek çok "ijzel" alanla ilgili saptrıııa]ıır yapaıı, bu saptaınaları
da yuk;ırıclaki tlrııekte oJduğu gibi safsatalarla rltılu tılaıı lligarav, bilimin
"eril" cıIcluğuııu, "aizı]eden bağımsız lıııkikat o]anıayrıcağı"ııı ilcri sürcrck
kadınlaı-a şunu aiğütler: "Z;ır ztır eriştiğiııiz, stınr.r rla keııdiııiz içiı-ı, başka

kaclınlar için işkeııce haline getircliğiniz tarafsız, evrcııscl L-ıiı-bilinrin varlı

ğıııı yiıclsıVınız."I

Fenıinistlerin us c,leştirisi de yine tek bi. usu ölçüt cı]arak kal-ıul eclcn

Ayclııılaıınıanııı usuıriı Vönelir. On]irra bakı]ırsa L-ıijvlesi l-ıir us anlavışı, usun

i]]siın türüncle tekliğilli sa\,unnrakta, kü]tüI]eIi, ciıısiyetleri, zanraııa bağlı
cleğişıneleri lıesal-ıa katıııaıııaktaclır, C)nlara kalırsa c];ı us cinsivet]erclen ba-

ğımsız düşünülcııcz. Zatcn savuııulagt leıı cle "eril" bir rıs aıılayışıclır. "Us
erilclir",,,lcılayısıvla,,]a "erkekler için ,,loğru ıılaı-ı, katlııılaı için cloğru tılııa
1'abiJir",

Feıııinist us aıı]avışıııııı 1,ercleşliği tle yiııe görcliliktiı. Cijrclilik usun

evreııseliik savın;ı, yaı,ıi anciık usuıı clünvaııııı tloğru tasaIımlarlnı oluştura

biIeceğine ıııeydan iıkunıiıclır.

Aııc;ık usun t]üı-ıyaııııı diığru tas;ırınılıırını cıJuştu rabileceğiı ıe yönelik
karşı çıkışlarılaıı [-ıiri t]e "stıl"clan gclir. Fr.lsefece gijrelilik kinıi st,ı]culara

da çckici gelir. Aslııcia bu ptırııdııks.ıl bir tlurunıdut. İlericilerle tutuculal
arasrnrla sürı.gclr.ıı "[-ıiliııı savaşları"ncla hep bilinıclen, ustan vaııa cı]an; ik-

tiı-larııı karaıılığıııa karşı sar,aşt;ı usçu clüşü:ıcevi kencliııe vaııclaş bilen; "lıi-
JimseI sosyalizırı" kurnıak gibi bir dcrcli olaıı sol, postrııorlerııizmlc bağla

şıklık kurar. Bir kısıırı solculiır ;ıvı]ııı];ınıııanın ıııiı asıntlan ,,,azgcçil-ı [-ıilgiscl

görelilik, feıniııist bilgi kuraııı gibi birtakıııı clüşüııcelere saıılııl;,ır. (Buracl;ı

FeyeraL-ıentl'ııı Marxçılığı bir tutuculuk, gericiJik örııcği olariık tleğerlendir-

ıliğiııi bilmenr aırıııaya gerek viır ını?)

20]]/]]
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sil,asi solun içincle bir ölıeğin şıostııiıdernizıııc rııcyletmesinin gere},ı-

çeleri arasında şunlar aıırhr: Ortodoks soltın pek öneııseınediği feıninistlı:

rin, eşcinscllcrin, siyahların ya cla başka uç toplulukların hakları gibi hakları

savunırıak. Yani Ortcıdoks scıla duyulan -genclliklc clc akacleınisyenlerin

duyduğu tepki, postmodelnizmle bağlaşıklık kurmanın gerekçesi olarak

sunu]ur.

Nedir, öyle göIünüyor ki kiııi scı]cularııı postnıoclcrrıizme yainelme-

sinin asıi gerekçesi, siyasi sr,ıla egemeıı gibi görüııcn dağınıklık ile uınut-

suz]uktur. Komünist ı_lüzcn çökııüş, sosyal demokrasi biIe çıkmazcla gibi

görünmekte, küreselleşme sosyal demokratlarııı neoliberal politikalar izle-

melerini zorun]u kılnıaktadır. Serbest pazar geleccğin karşı konamaz gerçe-

ği gibi göIünınektedir. Dolayıslyla sosyal adalet, eşitlik gibi değerler, bir,:r

ütopik durunı olaıak değerlendirilnıekted ir.

Siyasi solun bir kısmının postınr,ıclernizmlc bağlaşıklığı -yukarıda te-

mel gerekçeleri sayıldı- gerçekten kaçıştaıı, onuııla baş etme araçları bu-

lamarnaktan ötüIüdür. Bu, bütüırc ilişkiıı bir değerlendirnıe yapam.]ma,

küreselIeşnıenin iktisadi anlamda neo libera1 politikalarına felsefi anl;ımi]a

da postmodelniznıe karşı scçcnck sunıırnaıııadıı. Şu anki gerçekliğe ilişkin
değcrlcnclirmc yapan]ayan bir kısım sol, yine gerçeklikle bağını kop;ırmış

-büyük anlatıların "öidüğünü" söylemek Lıu demeye gelir bir l-ıaşka aııJa-

} üıın, Fut[ın(ıL]eı,nilmin (]ümen.ur una $irnıi>lir.

Aslııa [-ı;ıkılırsa cla postmodernizm soJ usçuluğa saldırarak kü]türel

kurumların sııııfsaJ niteliğini ortaclaıı kaldıImakta, ajrnekse işçi sınıfııı cğit-

rrıek, onlarııı anlayacağı biçiınde -vani dünyaı]ı1 bütününü lıesaba ka]a-

rak- bilim kitapları yazmak gibi etkinliklere sekte vuIıııaktadır,

Özetle sövlenirse, postn]odernizmin bi]iırı felsefesiııiıı stıldırdığı tu-

tum, uSsal tutun1duI. Bunu y;lpmak iıldukça iyi bir stratejiı,lir. Çünkü bö1,1e

yapıldığında pck çok yandaş kişi ile akııı bu]unur: Kökten dinciler, Ne:w

Agc'çilcr, so]cular, liberaller, entelektü eller. , . Bu ]iste uzayıp gicler. Tıçıkı

akımııı keııdisiı,ıin türdeş bir yiıpısı cılnıaması gibi, söz ktınusu akrn.ın yan-

daşlarının cla türcleş bir yapısı yiıktur. Yine de tünündc ortak ol.rn birkaç

öğe sıIalanalriliI: Usun tek ölçüt olnasl -ı_1olavısıyla görelilik savunuı;u;
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ılünyavı bir bütün olarak anlanıaya karşı çıkış- gcrçckliğiıı şu ya cla bu

parçasıyla bunliır arasıncla sanki J,ıiçbir ilişki yokııuş gibi uğraşmak; kesiıı,

genel vargıliır bildirınekten kaçınmak, yani yalnızca saptaııalar yapmak,

cliyeceğim pri,ıtcıktıl önerıneleri va da aton,ıik önerııeIer clile getirııck, yani
bilgi ortava koyamaınak (çüııkü bilginin özelliği tünıel iılnıaklıkhr),

Postmoclernizıniıı ussııl tutuma sal,,l ırısınclaki eıı ijneıııli silahı da gilre-

liliktir. Çünkü POstnlodernizm, aydıılaıımanln eVrensel birtakıııı doğrular

ile tutumlar cılduğu yollu düşünctsiııi savunıııaııııı gericilik, bilgi kuranısal

görcliliği savunmanın c]a ilericilik olc,iuğunu ilaıı etmiştir. Bilinıiıı errtıı-
selci voı,umu baskıcı, clışlayıcı, ötekilcştirici diye yaftalaıımıştır- ussallığııı,
cloğruluğun, bilginin killti.lrc, clilc ya da k;ır,raınsal çeIçevcy., göfc değişti-

ğini ilcri süren göreliliğin evrenselci tutumu Vlktığ1 sırvuııulmuştur,

Göreci, bir .inernlenin doğıuluğuııclırn, ancak bjr kü]tüIe, kaVIamsa]

çelçeveye ya da paradigııavıı ılayaııılarak SijZ edilebileceğiıri ilcri sürcr,

Böylesi çerçevelerden bağırırsız nesncl cltığruluklar ytıktur. Dtılayısıvla d;ı

bir bilgi bir çerçeveve göre cltığru başka bir çerçcveye göre de yanlış olabilir.

Bu durunıda da bir önermeyle bu iinelmenin çelişiğine aynı ancla di,ığru

demek gerekecektir. (BiIginiıı nesııesirıi hesaba katmaclan kııııuşanlara, tck

diığru olıııadığını söylcVcnlele, artrk geleneksel olınuş bir öneri; Bir binanın

oııuııcu katından asansijrle değil cie pencereelen atlayarak innıck.) Bu göre-

]ilik ınaııtıksa] rılarak cla sitvunuliiııaz clenıeve gelecektir. Çünkü görelilik
keııdisiııi yadsıyacak evreııselci tutunla da cvct.]eıııek zcıruııda kalacaktır.

Evı-eıısel, tek doğIu olıluğu clüşüııccsi bir önerııeyle, bu önerıııcnin çeli-

şiğiııi aynı aııcla doğru dil,e kabuJ edebi]ecek bir çcrçeve değildir, Ne ki,

göIe]ilik biryle bir evreııselci tutunra da evet dediğincle keııclisini ortadaıı

kaldırırıış olacakhr.

Ayrıca tek dr,ığru cılıluğu düşüı-ıcesini Vaclsınıanrn önenrli siyasal içer-

nıe]cri dc olacaktır. Bu durumc]a her türIü eylcıı savunulabilir cıiacaktır.

Haksızlar, keı,ıdilerine ussal birtakım zcıniıı]er bu]abi]eceklerdir. OVsa hpkl
bilgi alanıııda olduğu gibi e.ı,lenı ;rlanında cla çerçeve]erüstü, cvrcıısel bazı

ölçütier gcrcklitlir, örııekse insan ]ıakları gibi. Böylcsi ölçüt]er evlemieri de-

ğcrlcııdireıı miheıık taşları olacaktır. Bu ölçütlcr herkesin "haklı" olııadığı-
nı ortaya koyacaktır.
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Dolal,ısıyla görelilik siyasi o]arıık c]a oldukça karmaşık bir dünya su-

nar- Bir yaııdan, örnekse insaı] hakları gibi üst ilkclcr savunulup dcvlel,in

[-ıütüıı kurunrlarınııı buıı];ır ttmcl alınaı"ak oluşturulması gclcktiği vurgu-

lanlr; bir yanc{aıı cla bu lıaklar]a çatışabilecek verel anlavışların -kültürlcrc
.dvü,ı \crçev(.5inde- r urgul.ınıp öne . ıkarılmatı -.ır uııul.ı[,ilir. İki*inin ,,ı-

tışhğı ı-lurunılarcla cla sivasi ortanra göIe tutum takıııılır. (Aslıııda postırıo-

dcrııizmin ussal, cvroıselci tutuna karşı cıı öııcnıli siliıhıırııı işe yaranıaz

olduğu ortaıladır.)

Bugün vaşadığın-ıız dünya bövle biI ciünyaclır. Gerek sivasi, gerek k1.1l

türel, gerek bilgisel karınaşadan çıknıak için evrenseJci tutumda ısraI etınek

kaçınılnıaz gibi görüıımcktcclir.

Bövlelikle iıısaıı l-ıilinılcrine zanıan k;ıy[-ıcttirnıck, gericiliği clestek]e-

mekle sonuçlanacak kültüIel kafa karışıklığı yalatn-üak, siyasi solu zayıflat-

nıak ptıstıı<,ıdernist biliın felsefesinin zararlı etkileri arasıı-ıc,la sayılabilir.

Cüırüünüz bilin-ı felsefesindeıı l-ıeklenmesi gerekelılerse, usçu aına iıııık

çı olmamak; bilinıci cleğil bilinısel tutuıı,ıu savunıııak; açık ama uçarı fikirli

olm;rnıak; ilcrici olm;rk rrırıa köIü köIüne bağlannıamak clivc sıralırnabilir,
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