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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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BILGI VE BILIM FELSEFESI NEDIR?
NEDEN öNpır.ıı-ioinz

Bctü l ÇOTU KSÖKEN'

lnsaıı dünya-bilgi ilişkisini n,ıercck alhııa alan fclscfi söylenı, bilgiye
ytlneltliğinde biIgi fe,lsefesi; hir insaıı etkiııliği olarak da bilin-ıe vöneldiğiııclt,
l-ıiliın fe]scfesi Iıaliı-ıe gelir.

Varlık, clil, insaıı fe]sefesiııiıı v;ını sırır özcllikle bilgi fclsefesi, fe]sefeniıı

eıı teııeI clisipliıılerincleıı L-ıiric]ir- Eskiçağdaıı bu yana, Pl:ıkın'daıı I'tılıpcr'e,

bilgiye ilişkiıı sü,ırular, soruııIar, kavı-aııılar, Iıer zaın;ın filozoflarıı iIgi oı-la-

ğıncla yer alınış; L,u bağlaıııcla ()]-tava atrlan farklı görüşlc,r, fc]scfc tarilıi
ııin r,ı. fclscfc. ılisiplinlcriııe yijııtlik sistcıııatik fclscfcııin cn yoğun kesitiııi
tıluşturnıuşlardır. Nı. türt,lcıı cılursa olsuıı, vırrolana yönelmcniıı soııucuııcla

kendini gösteren lıilgiyi, koıı-lisi tılrrıayiıııdaıı va da başka bir cteyişle bilgi
rılıııayaııdaıı ayıIanın nL. o1rluğuna ilişkin scıru ya tlıı soruIar, ]ıer filt,ıziıfun

gündemiııcle en üst sıriıc]a ver a]mrştır r.e alıııar.ı da sürdürmektedir.

Dünya,:liıki verini bilgive borçlu olaı-ı ve tlikkat]i düşünüldüğündc,

bilgisi arthkça özgürJeşeıı, claha çok "ins;ııılaşan" bir varlık ol;rrak iıısiııı,
Lıilgi felsefesincle biJgivi iıraştırırkeıı, iıslıııcla, bilen bir varlık olar;ık kcnc]i-

ni araştırııakt;ıdır, Buracla arııştırılaı], valolitı]a, onu bilnıek üzcle vön.lcn
ve varolanı bileı,ı bir viırIık ol.rrak ijzne-insanclır. Bajvlece bilgi felscfcsiııiıı,
insan fe]sefesinin bir uzaııtısı cılcluğu stınucuna ki,ılaylıkla varılabilir. Bilnıc,

ec]iııiııe ve cınuıı işlerJik kazaı,ını"ısııııt] s()nucu olaIak ortaya çıkan l-ıilginiıı

keııdisine viİıelen biJgi felsefesi çalışnıali-ırı, ayııı zaınanrla iıısanıı cloğru-

yu, lıakikati aramac]a cla ne c]cıı]i istekli tılcluğunuı-ı bir giistergesidiI.

|'rü]l 1)r l](,ii]l('l]tü][!ij[.lı. \].]lt.P! L]]jj\r,Isıt(,ri I:ı.n tj(].lrü\.lt l1lkaiLi.§i
l:ü,l{,j. ]]('lainli]
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Dünyaya uzanışının temel biçiınini "bilııck"lc, "biln,ıe ecliıni" ve stı
nuncla "bilgi"ye ulaşıııakla sonutlaştlraı-ı insan; bilgivi, argeleri, üretilırc
süreçleri, etkinlikleri va c]a eltle ecli)ıııc, sürcçleri, araçlıırı, soı,ıı-ıçları bakı-

nTrııdan e]e ahr. Bilgiyi farklı nesııeleştirnıe biçiınlerivle clclc cclenler, bu

farklı ı,ıesneieştirııe siireçlerinin, etkinliklerinin ııe, anl;ınıa gcldiğinin çtıgıı n

ayırclıncia değiJJerdir. Ne türtien o]ursa olsun, bilgiyi üIetenIeI, yöneldikleri
ııesneleriıı, nesne durumlarıı]ün, hatta bu yiiııclnıcııin keııclisiniı,ı sorun]u

oIcluğuııu geııellikle aJgıla(va)ırıazlar. Oys;r filozoflar, tünı bilgi e]cle etrıe
süreçleriııe, etkinliklerinc, bilnrc tırrzlarıniı Vönelir]er ve bütün bunlard;rl<i

stırunlu vönlcri gözlcr önüne sererler. Kısaca filcızcıflar, bilıneniıı koşullıı-
rını, bilı,ı,ıe Vetisinin işleınesi scıııucunda ortaya çıkan lıilgiyi, lıcrlıaııgi bir

bilginin varolanı nasıl nesneleştirdiğini ınercek alhna alırlar. Bu ele alış, iıı-
sanııı r,arhğlyla dcığruclan bağlanhJıclır ve bu ncdı,rılc insan vaşaıııı içiıl .t,n

clerece öneıı,ılic]ir,

Bilgi; dışdüııva-düşüııınc-dil bırğlırn,ıları clikkate alıııdığında, bu iiç
ögeniı] taın ıla ortak noktasıncla bclirir, Ne türdeıı olursa tıIsun, nL,snL,niı,ı,

kavramın, dilin bir araya gelnıesinin sonucunda orta},iı çtkan bilgi, lıer z.ı-

maıı hakikııtiıı bilgisi olarak ını kcrıdini göstcrir? Bir b;ıkıma bilgi felsefe-

sindeki en önenrli sorun, lıilginin ncsııcsiııi y.insıtıp yansıtnıadığı srırunu,

Iıakikat scıruııuclur. Ilcrkcs, hcr insaıı Aristoteles'in deı,liği gibi, cloğallıkla

l-ıilnıeyi iste.r; bu öncrınc, gcrçcktcıı de insaıı-bilgi iJişkisiııin ııe cleııli ya

şırınsal olcluğunu bizc gösternıcktc,.1ir, Üstclik bı.ı istenıel,e..ı1..ıçık biln,ıc,

lıakikati bilııe, cloğruva ulaşn];ı istenıi sürek]i olarak eşlik etmektedir. An-
cak, r,;ıroliıniı vöııeleıı ]ıer insan, cılanı olcluğu gibi, Lıaşka bir tlcyişlc ııe ise

o olarak bilıııe olanirğına sahip nıidir? Asıl stırun l-ıur;rclaılrr. Bilııc edimiııi
gt rçekleştirirken aizne olan insan, vtırolanr tanl da o anda ncsncleştirmek-

tedir, O aı,ıtlaı,ı itibaren başlavan özneııcsııe ilişkisi kolay bir biçiııcle ya dtı

açık-seçik bir biçiıntle, saytlaııı bir biçiıntle gc,rçcklcşcn bir iJişki cleğildir.

Sıradan bir bakış, iizııevlc ncsneııiıı kolayca buluştuğunu saııabiIiı. O1,sa,

bu buluşırıanın gerçeklcşmcsi son clcrccc zorı_lur. Fe]sefeniıı keskin bakışı,

ııesne ecliııileııin duruınuna, ııitelikleıiııe va c];r özclliklcrinc göre, çok çeşit]i
stıruniarııı gündeıne geldiğiııi fark cder.

FELsEFE sÖYtE5iLER Vl Vl l
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Fc,lsı,ic r,a tiı Lıurıtlaki ıt]ıvlı lıi]gi ir:]scltısi, ]ıt,ı, r,ilııüı,lıı [ıilgır ., r ı,ıı.,-

lir; i)zıılIiklt: cit, lıiI]ıı(,ııiı] k(ısüıl],]rı Lıııı,ar]ı tlikkıkı ı]ıırır. (-i]ııkii lt,lscii r,ı]ııı,-
]iııı, (izıır,ı,lı,ııı.sııt,.ır,ısıııdaki ilişkinin sıııı d(,r(,(,(. /()r lıir ilişki ıılt]ıığıııııııı
iaı,kıııc].rrlır. Özıır,r,lç ııesııc ır,ısııı,.l.ı idr.t,ı ü.t,r.lı,]t.r ı,ır,,lır; ijriill(.r \,.]rL]Ir.

Özııt,, ırlu1, lıitt,ıılcriıı tolıltııııı iıııl,ııııınrlıki gcri-t,kliğin lıiIgisiııc ııısıl rıla-

şıcıktır? \t,sıı,-,ı,,lc (ll.ıl i]işkiSi lıe1,, Lıir aracı oft,lıll [jZcriıldeıl gcrçeklcşen

iizıııı, ktııı,lisiıı,.leki kavr.ııııs.iI çcrçevc\,](. \,aroliiı](ı, 1ı(.slıe\,(. ulişıııak (lrıru

ıııtıııı-]ıdır, K,ır,raırıl,ır bir lııkınıı l-ıcr şci,in bc]ir]er icisir]iı,.

l}tı ııokt.ı,.1.ı, "Lıilgi feIsı:fesi [ıaglıııııııtlaki soı,rılar, kır,rınıl.ıı ııc]cı,c]ir?"

Lıışl ı ğı ı J tıı,ıri.ı birç,tık stıru sııı,ıLıil iı,iz:

. ()u nt, ı ıetl ir/ kiııırl iı,?

. Nesıle ncdiI?

. \',ır(ıl.ıııı ııesııt leştirıııck ıre r]cıı,ıckiir?

. Özııt, ııesııeı,e lıııııli i ollııı,l.ı tılışır?

. Bilıııeııiıı kiışrı]].rrı ııcltır,-lir]

. llilgi ııediı,?

. ItiIgiıi l.ilgi r,,ı1ı,ın nt,.1ir?

. l]i]giııiıı kır,ıııklırı ııt.tlir, ııclt.rt] ir]

. Bilgiı-ıiıı tirişiiııııır, r:,-liıııltıı-iylt: ilişkisi ııısıl [.ıı ilişkir]ir?

. l]ilgiüıin si)z cı-liıı,ı]eriıle ililkisi ııısıl L,ıir ilişkidiı,?

. saı]l ıle(] i],?

. l)()ğrtı s.l]ll ı ]e(] if?

. İıı.ıııç ı ır.tlir?

. ı1 1ı ı-iı ı ı,i ntrlir?

' ı\ 7ı ı;lı,rııı-i nt,dir?
. l]üL.üllin rı,ı lıı (ı,,ırııI,ın,ı 111ığrtırl,ııı \,iiı](,]iı]ı) ıııı ııılııııı gclir?
. lııLcııliı olıLiılıııı (r,,ırııl,ııı,ı dol,ır,lı r,iıııı,]iııı) ııt, ııılııııı gt,Iiı,?

. I]ir lcvi .ıçık st,,.-ik ııl.ırık ı ı tlı ıl.ıç1| ıı]ıı,ık [ıiIıııek ııe t]cııcktir?

. Bilgiı,le l-ıi]qi oliıı.ır,ıııı .ı\,ıl,t (,tıııeni]] iılı,titii7 i)Jçiitlt,ı,i ııedir/
ııelcrr] ir?

. lJilgiı,lı, lıi]gi ıılnı.ıı,,ıIıı .\,ırt.tnı(,ııiıı il]çüii]/a'lçiitleri ııe(iir/
ı ıe lcrrl ir?

. I Iakika t ııt,clir?
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Burada sıralanaıı sorul;ırııı lıcpsi bilgi felsefesi bağlamıncla vc bilgi
felsefesi tarihinde ele alı]an soru].ırdır. Öze]]jkle güllünlüzL]e bilgiylc ilgili
belirlenıe]erin, yOz yLizc ilişkilerin yi]nı sıra/ sanaI ortaı],]da da kcndiııe yer

buluycır olması, bilgi soruı-ısalını da]ıa da öııcnıli kı]m;ıktadır. Bilginin/bilgi
o]mayanın öznesivle tılan bağlantıstntn son delcc soIunlu cılcluğu sanai gt,r-

çcklik ortamıncla bilgi bağlamlı soıunJar, sayıca ve ııitelikçe sürekli cılariık

altm.rktadlr. Çünkü Sanal gerçeklikte çOğun aiznelel kavıptır; bu nedenle

cle bilgive ilişkiıı sorunlar alabilcliğine çoğalmaktadıI. Bilgi öznesinin yitip
gitmesi, bilgi tılanla bilgi olınayanı avırt ctmede, düşü]ıeni çok clalıa ai|ır

sorun]arIa karşü karşıva getiIııekteclir.

Bilgiye c,laha ayrıntılı ıılarak vaklaşılilığıncla, bi]ginin va bilinrsel bi]gi

cılarak ya felsefi bilgi rılartık, ya dıı kiıııilerince çok tarhşmah olıııak üzere,

saııatııı bize suııcluğu bilgi oJarak ve ayrıca da günlük vaşam bağlanında
dcncvimlcrin tortusu olarak elde eclilen biIgi şeklinde, her biriıniziıı keıı-

cliınizlc ve clüııyayla olaıı bağınrızı kurmada somut]aşttğını ileri sürcbili
riz. Sonuçl;ırı clikkatc ahndığında, yaşani] dünyasında, "bi]iııse]" iılarak
nitclcncn bilgilcrin, farkrna varsın ya da varmasın, herkesi dıığrudan ilgi-
lendirdiği kolaylıkla anlaşılabilir. Cünlük yaşaııımızcla kendiııe yer bulan

tüm kul]anıın ırc.sııeleri, gün gcçtikçc artan bire},sel, toplumsal, kaınusi-ıl

iletişinr ilişkileli, kuranısa] bilgilerin somut üIünleıe clöııüşen sonuçları1,1a

vakıııdaıT iJgilidir, Bu durunıda, biliıısel bilgiler, bilgi ıılarak hcr birimizi
yakıııdaıı ilgilend irnıektecl ir. Öznenin dünyayı kendi clünvası kılmasrıırn

fırrkııa varmasıyla, iıısanrıı, dünyanın, adıı,ıa "bi]im" denilen bil€!ilenınc bi

çiminin ktıııusu olmasıyla birlikte ve [ıilimsel bilginin scıııuçl;ırınııı tekııiği
rlı. aşarak, "tckııııloji" adı altıncla vaygln]ık kazannıasıvla birlikte; bütüı] Lru

be]ir]eınelcre ek olarak, tcknolojinin arrıcılığıııın yine düny;ıVı, i,ısanı r,e ın-

san]ararası ilişkileri neredeyse kökten değiştilıncyc başlaınasıyla birlikte,

ilkin, dcığa Lıilinılerinin bilgisini i-ınliıınava vijnelen bilinı fclscfcsi bağlamı

-yaklaşık 400 yılclır-; ardından cia, iıısan ı,e trıı-ıluıı l-ıi]imlcri bağlanıı -yak-
l;rşık 200 yılclır- fclscfenin gündemincle ağırlıklı olarak ver alıııaya başla-

ınıştır. Gelek doğa bilinr]eriııiıı felsefesi, gerek iıısırn vc topluıı bilimlerirıiıı
felsefesi, bu bilinı dal]arının vartılanı nası] ı-ıesııeleştirtliği solutlunu, en te-

nıel sorun olarak görlııektedir]er. Daha açık bir aıılatımla, herhaııgi bir doğ;r
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bilimi, örneğJıı, fizik, biyoloii vartılırııı nasıl rıesnc]cştilnrcktcdir? Avrrcır l-ıu

bağlaıııcla, dcığa bilin,ılerinin vc/vcya insırn ve toplum bilimlcriniıı bilgisini
üreten ajzne nasıl bir özneclir sı_ırusu, bilin,ı felsefesinin örıcnıli sorularrnclan

biridir. Bir bakıma, öznenin özncyc yöııeln,ıesi:,ıin bir sonucu olan ins.rn vc
toplum bilinıleri saiz konusu olduğuncla, sorular, sorunlar dalıa karııaşık
bir duıum a]makta, alzellikle de bu bağlamda elde edilen bilginin nesnellik
düzeyi, anlaşılıııaya çalışılnıaktaclır.

Çcık yalın lıir ıınlatımla, ı,arol;,ııılar aıasınrlaki netien-etki ilişkilerini
aıılamaya, doğa bilinılcri söz konusu olduğuııcla, doğanın gücüI yanlarını
açığa çıkarıp dcığaya egcmcıı olmava, doğanın gücüllüğüncleıı yararlaııma-
ya yöııelik r,ı]aıı cloğ;ı bilimleri, çok uzuıı bir süre;rdrna "bclir]eııimcilik" c]i-

yebileceğimiz bir yaklaşım içinılc v;rrolına, varolıını ııesncleştiInre Volunu
seçınişierdir. Ancak zamanla bu tırrz yönelimcle dc gcclikler açılnıava L-ıaş-

lan,ıış, belirieııiııcilik dışı vaklaşınılarla varolana Vönelme, aı]a tutunılar-
c]an biri haliııc gclüniştir_ Bu veııi yaklaşıma göre, oIup bitenler arasııı,,]aki

nec]en-etki iJişkilerini saptaırı;ık, bc]ir]cınek, a,ııılanı;ık sanılclığı kaılar ktılay
değildir. Bu duruııı, zaınanla bilimde, i,'zellikle doğ;ı biIiııılerindeki kırılma
noktaJarııırn, slçramaların, clevriınse] dönüşüm]eIin, buIuş ınantığıırııı fark-

lı bir lıiçimde işlenıeye başladığııa taıııkhk ctmiştir.

Özellikle, "iıısan ve toplum dünyasınclaki olup bitenlerin işlel,işi, ı,loğa

düııvasından farklıdır" savı, gün geçtikçe ijnem krtzanmaya başlaııış, iıısaııııı
tcıplumsal, tarihscl, kültürel Variık oluŞu, onun tiinr yaPıP etlnelerinde eIde etti-

ği başarılarcla -;ırtık- bclirlcyici olmuştur. Bir insaı-ı ctkinliği tılarak bilimiıı -ya-
pısü itibaltyla- yaratan, o]uşfuran özncsir-lc, biliıı iıısanıyla iloğrudaıı bağlan-

tılı tıIduğu, üzerinde en çok durul;rn koııulardan biri haline gelmiştir. Böylccc,

vartılanı bilinısel biiginin konusu 1,apaıı biliıı insanının özne olarak varoluştı,

bir bakıma, \,itlolitnı nesı,ıeleştirmecle en etkiıı bcıyut olarak değerleııdirilir oJ-

muştur. Doğa bilinılerindeki nesneleştirnrevle, iıısaı,ı ve k,ıplum bilimlerindeki
nesııeleştirnıenin işlc.yişi üztrinde dalıa çok durulur oJmuştur. Övle ki doğa

bilim]criııclc varolanı konulaştırnıada etkiıı olanların kararlar, araştırma ku-

rum]arınrn biliııı kıınuiarııı seçınedeki tutunıları, felsefenin birç<ık faıklı clisip-

liniıri bi]im fclscfcsi çcrçevesinde bir ;ırava getidl olrüluştur. Bu noktada elbette

gereksinimlcriıı rolü son clerece öneııılidir.
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t}iJimsel bilgi cle hcrhangi bir biJgi gibi, belli bir türdcn özneııesııe iliş-

kisinin dil ortamına taşınınış.luluınudur. Her bilgiııin l-ıir tür dil olcluğu

rlikkatc alıı-ııIsii, geııellikle biliın bağlanıında, özellikle de farklı bilim dalliırı

çcrçı,vcsinclc, örncğin, doğa bilinılerinde kullanılan di]le, jıısan ve toplu]rı

bilimleriııilc kullanıl;ın diJiı,ı farklılığı ivice ijne çıkmaktaclır. Konu dönü}r

cltılaşıp bir bilgi dalı olarak, felsefenin, Lıiliınin, hatta saııatın clille, herhangi

bir cloğal dille olan ilişkisinin nasıl olduğu noktasrna gelinektediI. Bilinlclc
dilc dc;killenler, diIc]e ifacle edileııler ya da aı-ılatı]an]ar, teki] duruıılarla
(olay örgüsü, olgusalJaştırılan tılaylar), söz konusu oian tekil clurumları çer-

çevelel,en tüırıeller (kaı,raınlaı) arasındaki ilişkilere yöneliktir. Bu ilişki-
leriıı sözcüklere/ terinı lerc/ önerınelcrc/ cüm leJere çevrilırıcsiııin, iletilebilir
olmasıııın ve hatta z;ıııanaşırr olııalarrıırn sağlannıasınııı, bilimscl bilgi açı-

sıı,ıdan ı,ıe denli yaşanısal olduğu dikkate alınırsa; diliıı, ifaclclcriıı ııe türde ı,ı

bir varlık tarzını vaıısıtacak l-ıiçinıdc cle alınclığı yine bilim bağlamında scın

derece iinemli görünıııcktcclir. Fclscfe, biliıı felsefesi tam bu nokta da işJ,:-

viııe kavuşrnaktac,lır.

Bu durunıda, ]ıe türdeı] oluIsa olsun "biliın" clecliğiırıiz insan etkinliği
insanııı fark]ı c]üzey]erc,leki bilme gücünc görc, varolaııı r]esneleştilmc gii-

cünc göIe ve kaı,r;ımsa] düzlenrde, zi]ıiıı düzlcmincle elde ettiklerini cliLc

dcikııe, dile çevirme gücüııe/ düzevine görc yapılann,ıakt;ıclıı-, Bilinıiıı 1,a

da l-ıilimsel biiginin bir tür insan-düı]ya ilişkisini açık kılmaya çalışaıı l-ıir

bilgi tıağlamı olcluğuna, buna ek o]arak da, biliıısel bilginiıı zaman içincle

birlıirine eklenıIeııerek ge]iştiğine, varolı-luğuııa bir kez clalıa dikkati çeke-
rek, bilin,ıi hel varnüyle ele alan bilin felsc,fcsiııiıı şu türden scıru]ara vanrt

\ t,rlı]cyc \.]]]>[lHını ileri .ürebiliriz:

. l]ilimde irncelikli olarak bclirlcyici olaıı salt nıerak ınıdır, yr,ıksa

geıeksiniınlcr ııiclir?
. Bilin-ıdc özne-nesııe ilişkiIeri ııasıltlıı-?

. Bilin varolanı ııasıl nesneIeştiriı?

. Biliınin c]ili nası] bir di]dir?

. Doğa biliııleriniıı c]il]e t,ı]aıı ilişkisi ııasıl t-ıir ilişkidir?

. İnsaıı r,e toplum biliıııIerinin cli]]t, olaıı ilişkisi nasıl bir iJişkidir?
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. BiIimsel bilgileriıı clalıa önccki zaııan kesitiııclcki l-ıilgiler]e olaıı
ilişkisi nası|dır?

. Biliınde yöntcııı soıuı]u taIi]-]sel tıIarak ııasıl bir ytıl izlerniştir?

Günümüzde clurum ncdir?

Özctlc, tılup biteni kavramlaı, eşliğiııde açıklanıaya çalışan, bir yanda
cılgusal olanı, bir yancla mantıksıı] olaııı içereıı (Russell) lıilinı ve bunun so-

nucunda rırtaya çlkan biliııscl bilgi, V;rşamiı dünyaıııızı çok vakınclan ilgi-
lcndirmcktediI ve ijze]]ikle gününlüZr]e yaşaııa dünyamlzl ı_lerinden etki-

lemekteılir. İıısan-dünya-bilgi iJişkilerini günclemine alan felsefeııin rlc bir
düşünııe biçin,ıi ve bir bilgi türü olalak bilinri, iıısaıı]a ilişkisi ve düı,ıyayla

olaıı ilişkisi bakınrııc]aıı e]e alıııası, bilirı felsefesi kılığıııda ortaya çıknıası,
her döııcnıin te.ııel yaklaşınıı cloğruJtusunda farkJı olmuştur diycbiliriz.
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