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SUNUŞ: "NİÇİN FELSEFE"

Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakiiltesi Dekanlığı ve Kültür İşleri Daire Başkan-
lığının işbirliği ile düzenlenen "Felsefe Söyleşileri" başlıklı program, üniversitelerin, sade-
ce kayıtlı öğrencilerine değil, farklı toplum kesimlerine de bilgi aktarması gerektiği düşün-
cesiyle hazırlanmıştır. Ayrıca, Türkiye gibi nüfusuna oranla yetişmiş insan gücü bakıının-
dan sınırlı olan bir ülkede, başta insan kaynağı olmak üzere tüm kaynakların akılcı bir bi-
çimde değerlendirilmesi, büyük önem taşımaktadır.

Bilgi; ancak dünyayı, hayatı değiştirdiğinde ve insanlar arasında sağlıklı bir işbir|iği
oluşturduğunda anlamlı olabilir. Günümüzde sık sık yinelenen bir deyim var: "bilgi top-
lumu" deyimi ve bu deyime bağlı olarak birçok kişi de sık sık "bilgi toplumunı.ı oluştur-
mak" tan söz ediyor. Bu söz, aynı zamanda büyülü bir söz gibi görünüyor; gerçekten kulağa
çok hoş geliyor. Ancak bu sözün gereklerini yerine getirmek hiç de kolay değil. Çünkü
"bilgi" den ne anlaşıldığı çoğu kez, pek de doğru bir biçimde ortaya konulamıyor. Bilgi
olanla bilgi olmayan birbirine karıştırılıyor. Yaşamımızı değiştiren, dönüştüren bilgi aynı
zamanda güçlü de kılıyor. Bilgi türlerinden özellikle biri, kendimizibize anlatıyor; işte bu
bilginin öteki adı FELSEFE.

Felsefe her türlü varolanı bilinçli bir biçimde anlamanın temel yolu; insanın zihinsel
gücünü bir bakıma en üst düzeyde kullanmasını sağlayan bir etkinlik. Öyleyse düşünmeniır
ve bilmenin bu yolunu daha yakından, tarihsel boyutunu da hesaba katarak aıılamaya
çahşmak son derece anlamlı olsa gerek.

Üniversitemizin, düşünmenin bu en temel etkinliğini anlaşılır bir biçimde, isteyen her_
kese sunma çabası, gerçekten de çok önemli görünüyor. Yapılacak çalışmalann asıl amacı,
insanın kendisini ve içinde yaşadığı dünyayı bağlantıları içinde anlamasına yardımcı
olmaktır.

Her yıl iki ay sürecek olan bu etkinlikleri gerçekleştirmemizi sağlayan Üniversite yö-
netimine; bize katkıda bulunan bütün öğretim üyelerine: programın hazırlanışında ve uygu-
lanışında emeği geçenlere; yapılan çalışmaların kitap haline getirilmesini sağlayan Maltepe
Üniversitesi Rektörlüğüyle İstanbul Marmara Eğitim Vakfi yönetimine; programa katılan-
lara en içten teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Mücella IJLIJĞ
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
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ciniş

Bu kitapta yer alan Felsefe Söyleşileri -I ve Felsefe Söyleşileri -II, 200l ve 20O2

yıllarının Nisan ve Mayıs aylarında, Maltepe Üniversitesinin Dragos kampüsünde gerÇek-

leştirildi.

Felsefe Söyleşilerinin birincisi, genel felsefi söylemde yer alan temel yaklaşımları,

kavramları ve sorunları belirgin kılmaya yönelikti. Ancak yapılan sunumlarda yer yer felse-

lb tarihi bilgileri de öne çıkarıldı.

3 Nisan - 29 Mayıs 200l tarihleri arasında haftada bir gün ve iki saat olmak üzere ger-

çekleştirilen çalışmalara hemen her kesimden, meslekten kişiler, sivil toplum kuruluŞların-
da yönetici olarak çırlışan uzamanlar katı[dı.

ilk haftanın konusu "Yapı ve İşlev Kavramları Açısından Felsefe"ydi. KonuŞmacı
Betül Çotuksöken. felsefenin bir düşünme biçimi olmasının yanlstra; bir bilgi türü de oldu-

ğunu belirterek. felsefenin yapısal özelliklerini oıtaya koymaya çalıştı ve felsefenin işlev-
leriııi farklı önermeler biçiminde sıraladı.

Ona göre:
* Fe|sefe, dışdünya-düşünme ve dil arasındaki ilişkileri açıklar.
* Felsefe varolanın bitinmesinin nasıl mümkün olduğunu ortaya koyar. Felsefe, bireysel

olanla evrensel olan arasındaki ilişkileri inceler.
* Felsefe, varolanı nasıl anlamlandırdığımızı gösterir,
* Felsefe. varolan üzerinde düşünmenin yollarını gösterir.
t Felsefe. düşünme üzerine düşünmenin yollarını gösterir.
* Felsefe, dil üzerine düşünmenin yollarını gösterir.
* Felsefe, yargıda buluııma yetimiz üzerinde düşünmenin yollarını gösterir.
* Felsefe, bilimsel bilgi üzerinde düşünmenin yollarını gösterir.
x Felsefe, bir etki söz olarak, dünyayı değiştirmenin yollannı gösterir.

İkinci haftanın konusu "Eskiçağ (Antikçağ) ve Ortaçağdi Felsefe"ydi. Betül

Çotuksöken söyleşiyi başlatmak üzere, Eskiçağ felsefesindeki temel yönelimlerin ardında
yer alan soruları belirgin kılmaya çalıştı ve sörular eşliğinde her iki dönemi yansıtan sapta-

malarda bulundu. "Logos", "arkhe" kavramları ele alındı. Daha sonra da mutlak varlığa
yönelen Ortaçağın temel sorunsalları gözler önüne serildi.

Tüten Anğ, 17 Nisan 200l günü yaptığı çalışmada aşağıdaki sorular ve sorunlara
ilişkin saptamalan felsefi antropoloji bağlamında ele aldı. İnsanla ilgili kavrayış, herhangi

bir felsefi söyleınin en belirleyici ögesi olduğu için, böyle bir etkinlikte insan felsefesine
yer vermek büyük önem taşıyoldu.
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"İnsan Felsefesi" başlıklı çalışmanın soru bağlamları ve temel saptamaları şöyleydi:* İnsanın kendisini bilmesi insana ne sağlar?
* Antropolojinin tarihsel kökenleri: Kant'ın önemli rolü.
* Bir bakış biçimi olarak ve bir felsefe disiplini olarak: İnsan felsefesi ya da felsefi antropoloji
* Felsefi antropoloji alanında ortaya konulan kuramlar (teoriler) nelerdir?
* Bir kuram olarak "Gelişme Psikolojisi" kuramı nedir?
* "Geist Kuramı" nedir?
t "Biyolojik Kuram" ne anlama gelmektedir? Modern biyolojiyle ilgisi nedir?
* "Kültür Antropolojisi Kuramı" nedir?
* Felsefi Antropolojinin ontolojik temellere dayalı olması ne demektir?
* İnsanın varlık yapısının özellikleri ya da nitelikleri nelerdir?
* İnsanın varlık yapısına ilişkin nitelikler nasıl sıralanabi|ir? Bu bağlamda dikkate

alınması gereken kavramlar ve belirlenimler nelerdir?
* Bilen bir varhk olarak insan.
* Yapıp eden bir varlık olarak insan.
* Değerleri duyan bir varlık olarak insan.
x Tavır takınan bir varlık olarak insan.
* Önceden gören, önceden belirleyen bir varlık olarak insan.
* İsteyen bir varlık olarak insan.
* Özgür bir varlık olarak insan.
* Tarihsel bir varlık olarak insan.
* İdeleştiren bir varlık olarak insan.
* Kendini birşeye hasreden, bir şeyi seven bir varlık olarak insan.
* 

Çalışan bir varlık olarak insan.
* Egiten ve eğitilen bir varlık olarak insan.
* Devlet kuran bir varlık olarak insan.
* İnanan bir varlık olarak insan.
* Sanatın yaratlcısı olarak insan.
* Konuşan bir varlık olarak insan.
* Biyopsişik bir varlık olarak insan.
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Tüten Anğ, Takiyettin Mengüşoğlu'nun insan felsefesi kavrayışı çerçevesinde yukarıda
sıralanan konuları ana çizgileriyle e|e aldı.

İnsan bilen ve eyleyen bir varlık olarak kendini gerçekleştirir. Doğru eyleıncle
bulunma ve doğru değerlendirmeler yapabilme belki de insan dünyası için asıl amacı
oluşturmaktadır. Söyleşilerin dördüncüsünde İoanna Kuçuradi bu konularda söyleşiye
katılanları aydınlattı 've şu sorulann yanıtlarını bulmamıza yardımcı oldul özet olarak
şunları dile getirdi:

"Etik son l5-20 yılda moda bir sözcük oldu. Ne var ki, kullanıldığı bağlamlara bakılır-
sa, 'etik' sözcüğünün en az üç ayrı anlamda kullanıldığı görülür: değişik ve değişken de-
ğerlendirme ve davranış norm bütünleri anlamında; meslek kodları anlamında ve felsefenin
bir alanı anlamında. 'Etik' sözcüğünün bugün imlediği üç farklı kavramın karıştınlmaması



için, isim olarak 'etik' sözcüğünü yalnızca felsefenin alanı için kullanmayı yeğliyorum; di-

ğer iki anlamı için 'ahllk' ve 'ahliklılık' sözcüklerini kullanıyorum.
Ahlfiklar, büyük bir kısmı farklı topluluklarda farklılık gösteren, aynı toplulukta da

zaman içinde değişen normlardan - kültürel değer yargılan ve davranış kurallarından -

oluşur. Bu normlar, deneysel kaynakhdır. Belirli koşullarda türetilip geçerli kılındıkları
toplulukta, o topluluk üyelerinin o koşullarda yarannı/çıkannı korumayı amaÇlarlar. Bu tür

davranış norınları, isabetli türetildikleri zaman, toplumsal yaşamda önemli bir iŞlev görür-

ler. Değer yargıları ise ezbere değerlendirmelere götürürler.

Ahlakhhk normları, genel geçer kılınmak üzere ortaya konur. Bunlar da davranış

belirleyen normlardır. Meslek kodları, mesleği İcra eden herkesten -nerede ve ne zaman

olursa olsun- dile getirdikleri normlara uygun davranmasını buyururlar.
Felsefenin bir dalı olarak Etik, normlardan değil, bilgilerden oluşur. Bilme konusu

yaptığı, çok genel anlamda, insanlararası ilişkilerde değer sorunları ve eylem sorunlarıdır.

Değerlendirme bir insan fenomenidir. Değerlendirmelerde bulunmadan yaşamak ve ey-

lemde bulunmak olanaksızdır. Ancak, yaşamda yapılan değerlendirmelere baktığımızda, bu

cleğerlendirmelerin çoğu zaman değerlendirilen nesnenin değerinin bilgisine götürmediği-

ni, ezbere değerlendirmeler olduğunu görüyoruz.
Değerlendirmelerin yaşamda nasıl yapıldığına baktığımızda, üç farklı değerlendirme

tarzıy |a karşı laşırı z.
Bunlar:
a. Değerlendirileni, değerlendirenle özel ilgisinden dolayı iyi-k<lttl, güzel-çirkin ve

bu gibi sıfatlarla nitelendiren değerlendirmeler;
tı. Değerlendiren için geçerli değer yargılanndan hareketle yapılan değerlendirmeler ve

c. Değerlendirileni anlama, değerini belirleme ve değerliliğini-değersizliğini -insan

türü için öneınini- ortaya koymaya çalışan değerlendirmeler.

Böylece 'değer atfetme' ve 'değer biçme' dediğim ilk iki türden değerlendirmelerin öz-
nel ve göreli olmaları kaçınılmazdır. Bir değerlendirme ancak üçüncü tarzda gerçekleştirile-
bildiği zaman, değerlendirilenin değerinin bilgisine götürebilir. Değerlendirme, bütün ey-

lemlerimizin ilk, en temelde bulunan ögesidir."

Felsefenin ayrıldığı uzmanlık alanları her geçen gün biraz daha çoğalmaktadır.
Bunların içinde estetik de öteden beri büyük bir yer tutmaktadır. Ismail Tunalı bu konuda

söyleşiye katılanlan aydınlattı ve özet olarak şunlan söyledi: "Insan, hazır olarak bulduğu
bu dünyayı, diğer canhlann aksine, değiştirme ihtiyacı duyar. Bu değiştirme, akıl, isteme ve

beğeni yetileriyle gerçekleşir.
Değişime uğrayan dünya, bir bilgi, bir ahlak (etik) ve bir estetik dünya olarak doğar.

Bu üç insansal dünyanın üç temel değeri vardır: bilgide doğruluk, ahlakta iyilik ve estetikte
güzellik.

Estetik dünya, insanın yaratıcl hayal gücüyle dünyayı değiştirme sürecinde, bir estetik

süje ile bir estetik obje arasında meydana gelen bir ilgiye dayanır. Estetik süje, böyle bir
ilgide haz duyan bilinç varlığı, estetik obje ise, doğal nesnelerden, sanat yapıtlarından, en-

düstri ürünlerine kadar uzanan geniş bir ye|pazeyi kapsar.
Bu bakımdan estetik, bir lüks değil, tersine, bilim ve ahlak kadar insan varlığı için

zorunlu bir felsefe bilimidir."
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giriM FELsEpnsi NEREyE ciniyoR?*
Gürol IRZIK

Bilim felsefesi tıpkı mantık, ontoloji, epistemoloji ya da etik gibi felsefenin en eski
dallarından biridir. Böyle olması da çok doğaldır; çünkü tarihsel olarak bilimsel düşünce,
felsefi düşünceyle doğmuş, ikisi uzun süre içiçe birlikte varolmuş, bilim (l) felsefeden
ayrıştıktan sonra da birbirlerini karşılıklı olarak etkilemeye devam etmişlerdir. Birkaç örnek
vermek gerekirse, Aristoteles'in (M.Ö. 384-322) İkinci Analitik'i bilim ve bilimsel yöntem
üzerine yazılmış kapsamlı ve sistematik yapıtların ilkidir; Francis Bacon'ın (1561-1626)
Novum Organum'ıı, Ren6 Descartes'ın (1596-1650) Aklın İdaresi İçin Kurallar l|e Metoı
Üzerine Konuşma'sı, Galileo Galilei'nin (1564-|642) yapıtlanndaki birçok pasaj, Isaac
Newton'un (1642-172'l) dev yapıtı Doğal Felsefenin Matematiksel İlkeleri'nin "Felsefi
Akıl Yürütmenin Kuralları" adlı bölümü, Henri Poincarğ'nin (1354-1912) Bilim ve
Hipotez'i, Pierre Duhem'in (l861-19l6) Fizil«el Kuramın Amaç ve Yapısı bilim felsefesi-
nin klasikleri arasında sayılabilir.

Bilim felsefesi ne tür konu ve problemlerle uğraşır? Bu soruya kısa ve doyurucu bir
yanıt vermek güç olmakla birlikte, yukandaki örneklere bakarak bir fikir sahibi olabiliriz.
Bilim felsefesi, herşeyden önce genel olarak bilime ilişkin felsefi problemlerle uğaşır:
"Bi|im nedir, diğer insan etkinliklerinden nasıl aynhr, bilimsel bilgi nasıl bir bilgi türüdür,
kaynağı, kapsamı ve temeli nedir, bilimsel yöntem, kuram ve açıklamanın yapısı nedir" gibi
sorular; algının/gözlemin güvenilirliği sorunu; gerçeklik-kuram-gözlem (2) ilişkisi;
doğruluk problemi; bilimsel kuramlan değerlendirme sorunu; tümevanm problemi; ıieden-
sellik problemi; analitik-sentetik ayrımı; olasılık yorumu; determinizm sorunu vb.

Bunlann yanı sıra çeşitli bilimsel disiplinlerin felsefi temellerine ilişkin problemler de
bilim felsefesinin konusuna girer. "Kuvantum mekaniği nedensellik ilkesiyle bağdaşır mı,
geometrik aksiyomlann statüsü nedir, fiziksel mekarun kendine özgü bir geometrisi var
mıdır, zaman ve mekan nedir, matematik-dünya, dil-dünya ilişkisi nasıl ilişkilerdir, insanı
diğer varhklardan ayıran nedir, toplum ve insan bilimleri fiziki bilimlerden hang,i
bakımlardan ayrılır" gibi sorulan örnek gösterebiliriz. Bu tür sorular fizik felsefesi, biyoloji
felsefesi, matematik felsefesi, toplum bilimleri felsefesi ve benzerlerinin uğaş alanını
oluşturur.

Son olarak, bilim felsefesinin diğer disiplinlerle ilişkisi de bilim felsefecilerinin
üzerinde çokça durdukları bir konudur. Bilim felsefesi-bilim tarihi ilişkisi; bilim felsefesi-
felsefe ilişkisi; bilim felsefesi-bilim eğitimi ilişkisi gibi.

Öte yandan, bilim felsefesinin bugün anladığımız anlamında akademik bir disiplin
olarak l920'li ve 30'lu yıllarda şekillendiğini söyleyebiliriz. Büyük ölçüde mantıksal pozi-
tivist akımın yön verdiği akademik bilim felsefesine 3O'lann başlarında baktığımızda, bilim
felsefesiyle uğraşan felsefeci ve bilim adamlannın hemen hemen her üç gruptaki
problemlerle ilgilendiklerini görürüz. Başta Rudolf Carnap olmak üzere Hans Reichenbach,
Moritz Schlick ve Otto Neurath gibi mantıksal pozitivistler bilimsel kuram ve gelişmelere
sadece bilimi daha iyi anlamak için değil, aynı zamanda geleneksel felsefi problemleri
çözmek için eğilmişlerdir. Bunlann başında Immanuel Kant'ın iddia ettiği gibi sentetik
apriori bir bilgi türünün varolup olmadığı, aksiyomatik bir sistemde aksiyomların statüsü-
nün ne olduğu sorulan ile dil-dünya, dil-anlam ilişkileri gelir.
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Mantıksal pozitivistler Öl<lidyen olmayan geometrinin doğuşu, Einstein'ın görelilik
kuramı, kuvantum mekaniği ve mantıktaki gelişmelerle bu ve benzeri sorular bağlamında
ilgilenmişler, geometri ve fizikteki devrimlerin felsefi sonuçlarını ortaya koymaya çalışmış-
lardır. Mantıksal pozitivist olmayan ama mantıktaki ve bilimdeki gelişmelerin kimi felsefi
problemlerin çözümüne ışık tutacağına inanan felsefeciler arasında Karl Popper, Carl
Hempel Ve Willard Quine da vardır.

Ne var ki l960'lardan itibaren bilim felsefesi giderek bu inanç ve anlayıştan uzaklaş-
maya, doğrudan bilimin tarihsel gelişimi üzerine yoğunlaşmaya başlamıştır. Bilim felsefe-
sindeki bu dönüşüm oldukça karmaşık bir süreçtir ve son derece ilginç sonuçlar doğur-
muştur. Elinizdeki yazının esas amacı bu sonuçları saptamaktlr. Bilim felsefesindeki dönü-

şümü daha iyi anlayabilmek için mantıksal pozitivizmin bilim anlayışına kısaca değinmek
yerinde olur.

Mantıksal pozitivizmin en önemli kuramcısı Carnap'a göre her bilimsel kuram dilsel
bir çerçeveyi varsayar, dilsel bir çerçeve içinde ifade edilir. Ancak pratikte kuram-dilsel

çerçeve ayrımına pek dikkat edilmez, hangi önermeler doğrulukları dilsel çerçeve tarafın-
dan belirlenen önermelerdir, hangileri empirik içerikli kuramsal önermelerdir, kolaylıkla
anlaşılmaz. Oysa bu ayrım felsefe açısından son derece önemlidir, çünkü birinci gruptaki
önermeler analitik, ikinci gruptakiler ise sentetiktir. Carnap'a göre bilim felsefecisinin en

önemli işlevlerinden biri mantıksal analiz yöntemi yardımıyla kuramı dilsel çerçeveden
özenle ayırt etmek ve bu ayrımı gözeterek bilimsel kuramı yeniden inşa etmektir. Bu
yeniden inşa genellikle aksiyomatik bir yapı biçimini alır. Dolayısıyla bilimsel kuramlar
aksiyomatik yapılar olarak tanımlanır. Aksiyomatizasyon için bilimsel kuramın belli bir
olgunluğa erişmiş, temel ilkelerinin netleşmiş olması gerekir. O nedenle bilim felsefecisini
kuramın nasıl ortaya çıktığı ve geliştiğinden çok, aldığı son biçim ilgilendirir.

Bu anlayışa mantıksal pozitivistlere atfedilen iki görüşü daha eklersek l960'lardaki
dönüşümün arka planını az çok saptamış olacağız. Bunlardan ilki katı bir gözlem - kuram
ayrımıdır. Buna göre gözlem bilimsel kuramın temelidir. Kuramsal ilke ve hipotezler dünya
ile ilişkilerini ancak ve ancak gözlem önermeleri sayesinde kurarlar. Mantıksal poziti-
vistlere atfedilen ikinci görüş ise bilimin çizgisel ve birikimci bir ilerleme gösterdiğidir.
Bilimsel ilerleme gözlemsel olguları betimleyen gözlem önermelerinin giderek birikme-
sinden ibarettir.

l960'lara değin etkisini az-çok sürdüren mantıksal pozitivist akım 60'larda Norwood
Hanson, Stephen Toulmin, Thomas Kuhn ve Paul Feyerabend gibi felsefecilerin eleştirile-
riyle tİtkisini kaybetmiştir. 60'lı ve 70'li yıllarda yerleşen egemen anlayışa "post-pozivist"
bilim felsefesi adı verilir. Post-pozitivizmin en belirgin özelliği bilim felsefesine tarihsel
yaklaşımı egemen kılması, bilimsel gelişmenin devrimci kopmalarla gerçekleştiğini, dola-
yısıyla süreklilik göstermediğini vurgulamasıdır. Bu tezin büyük bir kuvvetle ve son derece
ikna edici bir biçimde savunulmasında en önemli rolü Thomas Kuhn ile ustası ünlü bilim
tarihçisi Alexander Koyr6 oynamıştır.

Bilim tarihi ya^m| bugün bağımsız ve saygın bir disiplin olarak akademik dünyada
yerini almışsa bunu herkesten çok Koyr6'nin 1930'lann sonlannda başlattığı düşünce
devrimine borçludur. Bu devrim Baconcı bilim ve bilim tarihi anlayışına karşı yapılmıştır.
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Baconcl anlayıŞa göre bilgi bilimsel yöntemin gözlem ve deney verilerine yarı-
mekanik bir biÇimde uygulanmasıyla elde edilir, yeni bulguların üst üste yığılmaİıy|a
kesintisiz bir biçimde birikir ve ilerler. (Yukarıda belirttiğimiz gibi bu görüşler mantıkİal
Pozitivistlere de atfedilmiştir.) Buna koşut olarak bilim tarihi yazımı da bu bulguların kinı
taraflndan, nerede ve ne zaman, gerçekleştirildiğinin kronolojik bir dökümünden başka
birşey değildir. Geçmişe hep çağdaş bilimin gözüyle bakıldığı, amaç geçmişten çok
bugünün bilimini anlamak olduğu için terk edilmiş kavram ve kuramlar ilkel yanılgİlar
olarak bir kenara atılır, sonuçta ortaya sorunsuz, diz ve doğrusu pek de ilginç olmayan bir
bilim tarihi çıkar.

KoYr6'ye göre ise bilimin kendine özgü bir yaşamı, içkin bir tarihi vardır ve bilim
ancak bilimin kendi sorunlarına, kendi tarihine bakarak anlaşılabilir. Bilim tarihi özünde bir
düşünce tarihidir. O yüzden din, felsefe ve özellikle metafizik gibi diğer düşünce sistem-
lerinden bağımsız olarak kavranamaz. Başta Koyr6 ve öğrencisi Thomas Kuhn olmak üzere
bilim tarihÇilerinin çalışmaları sayesinde l6. ve 17. yüzyıllarda Batı'da yaşanan bilimsel
devrimlere bakışımız kökten değişmiştir. Sözgelimi, Kopernik'in güneş merkezli modeline
Yol aÇan Şey sanıldığı gibi, yeni gözlem verileri değildir. Aristoteles'in dünya_merkezli
modelini ilmek fikrini kullanarak daha da geliştiren Ptolemy'nin modeli, gözlem sonuç-
larıYla tutarlılık bakımından hiç de Kopernik'in modelinden aşağı kalmaz. kopernik daha
Çok metafizik ve estetik kaygılarla güneşi merkeze koyar. Onun gözünde gezegenlerin
gerÇekte Ptolemy'nin modeline göre hareket ettiği düşüncesi tam bir hi|kat garibesidir.
Gökbilim, mekanik ve matematikteki bilimsel devrimleri asıl mümkün kılan şey yeni
gözlem verileri ya da deneysel sonuçlardan çok eski verilere yepyeni gözlerle bakmak,
evreni her yerde aynı matematiksel yasalarla yönetilen dev bir mekanik sistem biçimin«ie
tasarlamak olmuŞtur. Gözlem ve deney ancak ve ancak kuramın ışığında bir anlam taşır. O
nedenle kuramın temeli olamaz.

Kuhn böy|esi bir anlayıştan yola çıkarak bilim tarihi yazımını ve tarihsel yaklaşımı
bilim felsefesinin merkezine koyar ve bunun sonucunda bilim felsefesi yapma tarzı önemli
ölÇüde değiŞir. Arhk bilimsel etkinin tamamlanmış ürünleri olarak kitaplarda yer alan ku-
ramların statik mantıksal analizi ikinci plana itilmiş, dinamik tarihsel a_naliz öne çıkmıştır.
BöYlece 70'li ve 80'li yıllar bilimsel pratiği tarihsel bağlamında, gerçekte olduğu gibi
kavramak amacıyla yapılan, o zamana dek görülmemiş türden tarihi vaka analizlerine tanık
olmuştur. Bütün fiziki bilimlerin hemen hemen her dönemi didik didik edilmeye başlanmış,
bilim felsefecisi aynı zamanda bilim tarihçisi de olmak zorunda kalmıştır.

Bu arada, bilim sosyolojisi, bilim felsefesine bilim tarihi yazımtnln girdiği kapıdan
girmiŞtir; çünkü Kuhn'un önemli saptamalanndan biri de bilimsel etkinliğin sosyolojik
öznesinin birey değil, bilimsel topluluk olduğudur. Demek ki, bilimi anlamak için tarihsel
analizden çok bilimsel toplulukların sosyÖlo;ik analizine ihtiyaç vardır. "Biliınsel toplu-
luklar nasıl oluŞur ve örgütlenir, üyeleri ne tür bir eğitimden geçer, nasıl ve nereden mali
kaYnak sağlarlar, nasıl bilgi üretirler, bir kuram üzerinde hangi mekanizmalar aracılığıyla
ortak bir görüŞe varırlar" gibi sorular ön plana çıkar. Sosyolojik yaklaşıma göre bilimsel
faaliYeti sadece kuramlann içeriğine, gözlem ve deneylerle olan ilişkisine bakarak anlaya-
maYlz. Bilimsel faaliyetin zorunlu olarak toplumsal bir boyutu vardır. Bilim felsefecisi,
bilimi, gerçek pratiği içinde anlamak istiyorsa, bu toplumsal boyutla mut|aka ilgilenmek
zorundadır.

39



Bilime tarihsel-sosyolojik yaklaşımın egemen olması bilim felsefesine yeni aÇılımlar sağ-

lamakla birlikte ciddi iki sorunu beraberinde getirmiştir: (1) Bilimsel gelİşme konusunda ileri

sürülen bir görüşle tarihsel vaka analizlerinin ilişkisi sorunu, (2) Bilimin meşruluğu Sorunu.

Birinci sorunu şöyle ifade edebiliriz: Bilim felsefecisinin bilimsel geliŞmeyi betimle-

yen modeline uymayan tarihsel vaka analizlerinin varhğı neyi gösterir, modelin mi, Yoksa
analizin mi yanlış olduğunu? Bu sorunu Kuhn'un görüşleri bağlamında örneklendirmek

istiyorum. sİııi uir bilimsel topluluğun paylaştığı paradigmanın yönlendirdiği bilimsel

eikİnlige Kuhn "olağan-bilim" adını verir. Olağan bilimin en belirgin özelliği yeniliklere

kapalı olması ve bilim adamlannın bütün enerjilerini benimsedikleri paradigmanın ürettiği

problemleri _ Kuhn bunlara "bulmaca" diyor - çözmeye harcamalandır. Olağan-bilimin
İg"."n olduğu dönemde çözülemeyen bulmacalar paradigmanın yanlışlığından Çok bilim
aİamtarının beceriksizliğini gösterir. Ne var ki, zamanla kimi problemlerin Çözüme inatla

direnmeleri, bunlann giderek artması sonucunda paradigmaya duyulan güven sarsılmaYa

başlar ve bir bunahm doğar. Bunahm döneminin en tipik etkinliği yeni bir paradigma

arayışıdır. Bilimsel devrim bir paradigmanın terkedilip yerine bir başkasının kabulünden

başİa bir şey değildir. Olağan bilim-Bunahm-Bilimsel devrim-Yeni olağan bilim dönemi.,.

Kuhn'a göre bilimsel gelişmenin ana hatlan işte bunlar.

şimdi sorun şurada: Her ne kadar Kuhn bu modele çeşitli tarihsel vakaları inceleyerek

vardıysa da yeni bir vaka analizinin bu gelişme planına uymaması pekala mümkün. Nitekim
|964-66 arasında yerbiliminde tanık olduğumuz levha tektoniği devrimi Kuhncu modele

pek de uymuyor; çünkü büzülme kuramınrn ciddi bir bunahmda olduğunu iddia etmek

inandırıcı değil.

yerbilimcilerin söylediğine bakılırsa, levha tektoniği kuramına geçiş yeni verilerin ıŞı-

ğında bir_iki yıl gibi hsa bir sürede gerçekleşmiş. Walter Pitman'ın orta okyanus sırtlannda

ğtı.tıl"n manyetik tuhaflıklar üzerine yazdığı bir makale ile Lynn Skykes'ın aynı bölgedeki

İaylanma mekanizması üzerine yazdığı diğer bir makale bir anda eski kuramı ÇökertmiŞ. Bu
Saptama doğruysa yerbilimde yaşanan devrimi Kuhn'un modeliyle açıklamak zor.

Bundan nasıl bir sonuç çıkarmalııyız? Kuhncu bilimsel gelişme modeli yanlıŞlandı mı

demeliyiz, yoksa yerbilimcilerin "bunalımsız devrim" görüşünde bir yanlışhk olmalı deyiP

yerbilimdeki devrimin nasıl yorumlanması gerektiğini bir (meta) bulmaca olarak mı

görmeliyiz? (3)

Bu sorun karşısında bilim felsefecilerinin tepkilerini kabaca iki uç grupta toplamak

mümkün. Birinci gruba Popper'in öğrencisi olmuş Imre Lakatos'u (ve bir ölçüde Popper'ı)
koyabiliriz. Lakatos'un da bir bilimsel gelişme modeli var ve onun modeli Kuhnunkinden

biraz daha farkh. Lakatos bilimsel faaliyeti ve gelişmeyi kavramak amacıyla bilimsel
araştırma programı düşüncesini ortaya atar. Buna göre, her bilimsel araştırma programı bir
sert çekirdek ve pozitif höristikten oluşur. Lakatos sert çekirdekten değişmez bazı temel

ilkeleri anlar ve bu ilkelerden deney sonuçlan ne olursa olsun vazgeçmemek gerektiğini
savunur. Dolayısıyla, sert çekirdeğe "yanlışlanamazlık" statüsü verir. Pozitif höristiği ise

şöyle tanımlıyor Lakatos: temel ilkelerin dışında kalan yardımcı hipotezlerin nasıl geliŞti-

rileceği ve değiştirileceği konusunda henüz tam olarak formüle edilmemiş ama formüle
edilebilir bir plan.
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Somut bir örnek vermek gerekirse, Newtoncı gök mekaniğini bir araştırma programı
olarak ele alabiliriz. Newton'ın üç hareket yasası ile evrensel çekim yasası Newtoncı
araştırma programının sert çekirdeğini oluşturur. Bunlar hiçbir konuda "yanlrşlanamayan"
ilkelerdir. Güneş sistemi hakkında giderek daha aynntılı hipotezler oluşturmaya yarayan
plan da Newtoncı araşnrma progr.ımınln pozitif höristiği olacaktır.

Lakatos'a göre bir araştırma programı ilerleyebilir veya gerileyebilir. İlerleme iki türlü
olabilir: kuramsal ilerleme, empirik ilerleme. Kuramsal ilerleme, bir sonraki kuramın bir
öncekine oranla daha çok empirik içeriğe, dolayısıyla kimileri yeni olan sınanabilir
sonuçlara sahip olması demektir. Bu yeni sınanabilir sonuçlardan (yani yeni öndeyilerden)
en az birinin yapılan deneylerle uyumlu olması halinde araştırma programt empirik olarak
ilerliyor demektir. Kuramsal olarak ilerleyen fakat empirik olarak ilerlemeyen araştırma
programı durgunluğa girmiş demektir. Ne kuramsal ne de empirik açıdan ilerlemeyen
araştırma programı ise geriliyor demektir.

Lakatos'un krsaca özetlemeye çalıştığım bilimsel araştırma programlan metodolo-
jisinin üç ana amacr var:

1.Bilimsel değişim ve gelişmeyi açıklamak,
2. Bilim tarihçisine işe yarar bir ideal model sunmak,
3. Rakip bilimsel araştıIma programlannın rasyonel biçimde kaşılaştınlmasmı sağlamak.

Lakatos bilimsel gelişmeyi en iyi şekilde kendi metodolojisi sayesinde açıklayabile-
ceğimizi iddia eder. Hatta Lakatos'a göre bütün bilim tarihi bir araştırma programları tarihi,
bir araştırma programınrn diğerinin yerini almasının tarihi olarak görülebilir. Bu bakımdan
Lakatos'un metodolojisi, bilim tarihçisine bilim tarihini anlamak için bir anahtar sunar.
Ayrıca, rakip araştırma programlan arasındaki seçimin hangi koşullar altında rasyonel
olacağını da söyler. İki araştırma programından gerileyenin reddedilmesi, ilerleyenin be-
nimsenmesi rasyonel bir davranıştır.

Bizim açımzdan önemli olan şu: Lakatos'un bilimsel araştlrma programlan metodo-
lojisi normatif bir metodolojidir. Yani, bir araştırma programr Lakatos'un öngördüğü koşul-
lara uyduğu ölçüde bilimsel ve iyi bir programdrr, rakip bilimsel araştırma programlan
arasındaki seçim onun görüşlerine uyduğu ölçüde rasyoneldir. Eğer bilim tarihçisi bilim
tarihinden Lakatos'un gelişme modeline uymayan bir tarihsel vaka örneği gösterirse bu
Lakatos'un modelinin yanlış olduğunu değil, o dönemde bilimsel faaliyeti sosyolojik ya da
psikolojik (yani bilim dışı) faktörlerin ciddi biçimde etkilemiş olduğunu gösterir. Dola-
yısıyla, Lakatos'un normatif metodolojisi, bilim sosyolojisini dışlamaz ama ona dar bir alan
bırakır ve ikincil bir işlev yükler: Bilim sosyolojisinin kapsamı bilimsel gelişme mode-
linden sapmalarla sınırlıdır, işlevi de bu sapmalann sosyolojik (ya da sosyo-psikolojik)
nedenlerini bulmaktan ibarettir.

Bu doğrultuda James Worrall'ın Thomas Young üzerine bir çalışmasınr somut bir
örnek olarak verebiliriz. İngiliz fizikçi Young 1800'lerin başlannda yaptığı deneylerle
ışığın dalga karakteri gösterdiğini saptamlştı ama çahşmalan o dönemde hiç ilgi görme-
mişti. Bu ilgisizlik nasıl açıklanmalıydı? Bilim adamlan neden Young'rn başanlı dalga
kuramı yerine ışığın parçacık kuramrnda ısrar etmişlerdi? Lakatos'un terimleriyle söylersek
burada rakip iki araştrrma progranu var: Parçacık ve dalga. Dalga araştırma programı
sınanabilir olduğu için de empirik olarak ilerliyor, deney sonuçlanyla uyumlu olduğu için
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de empirik olarak ilerliyor. Oysa parçacık araştırma programı ise ışığın girişim özelliğini
açıklamakta zorlandığı için durgunluğa girmiş durumda, Lakatos'un terimleriyle söylersek
burada rakip iki araştırma programı var: Parçacık ve dalga, Dalga araştırma programı
sınanabilir olduğu için kuramsal olarak ilerliyor, deney sonuçlarıyla uyumlu olduğu için de
empirik olarak ilerliyor. Oysa parçacık araştırma programı ise ışığın girişim özelliğini
açıklamakta zorlandığı için durgunluğa girmiş durumda, Lakatos'un metodo-lojisine göre
bilim adamlarından beklenen davranış dalga araştırma programına yönelme-leri. Oysa bilim
adamları hiç de öyle yapmıyorlar.

Bu tutum Lakatos'un bilimsel gelişme modelini çürütmüyor mu? Araştırma programları
metodolojisini harfiyen uygularsak bu soruya "hayır" yanıtı vermemiz gerekir, çünkü bu
olayda bilim adamları "akıldışı" davranmışlardır; akılcı bir tepki göstermiş olsalardı zaten
Lakatos'un metodolojisine uygun davranmış olacaklardı. Öyleyse, bilim adamlarının bu
rasyonel olmayan tavn bilim-dışı nedenlerden kaynaklanmış olmalıdır. Nitekim, diyor
Worrall, o dönemde egemen görüş Newton'ın geliştirmiş olduğu ışığın parçacıklardan
oluştuğu görüşüydü ve Young'ın ciddiye alınmamasının en önemli nedeni bilim adamları
arasındaki Newton hayranlığı ve tapınmacılığı idi. (Tarihin o güne dek görmüş olduğu en
büyük bilim adamı Newton her konuda haklı çıkmıştı da ışık konusunda mı yanılmıştı?
Ayrıca Young'ın deney sonuçlannı yayınladığı makalede kullandığı üslubun ve Young'ın
kişiliğine saldıran isimsiz bir yazının da Young'ın "unutulmasına" katkıda bulunduğu iddia
ediliyordu.)

Lakatos'un bilimsel gelişme modelinin tarihsel vaka ömeği ile yanlışlanamaz oluşu
şiddetli itirazlara yol açmış, kimi bilim felsefecileri Lakatos' un tam tersi bir yol izlemişler-
dir. Gerçekten de Lakatos'un yaklaşımı bir ucu temsil ediyorsa, Ronald Glere gibi bilim
felsefecilerinin yak|aşımı ise diğer bir ucu temsil etmektedir. Bu ikinci tur uç yaklaşıma
göre bilim felsefecisinin bilimi ve bilimsel değişimi anlamak için geliştirdiği modeller
düpedüz bilimsel hipotez statüsündedir. Bilim felsefecisi bilimi anlamak istiyorsa, bilim
adamı gibi davranmalı, bilim hakkındaki bilimsel hipotezler ortaya atmalı ve yine bilim
adamı gibi bunları sınamalıdır. Sözgelimi tarihsel vaka analizleri "deney verileri" olarak
görülmeli, bilim felsefecisinin hipotez statüsü taşıyan modelini sınamakta kullanılmalıdır.

Bu yaklaşım onu savunanların deyimiyle bilim felsefesini natüralize eder. Başka bir
şekilde söylersek, bilimi anlamak için bilimsel yaklaşımdan başka bir yol yoktur. Açıktır ki,
bu yaklaşım bilim felsefesini felsefe olmaktan çıkanr, felsefeyi bilim felsefesinden kovar.
Bilim felsefecisi bilim hakkında bilim yapan bir bilim adamı olup çıkar. Kanımca bilim
felsefesine 60'lı-70'li yıllarda hakim olan tarihsel-sosyolojik yaklaşımın vahim iki sonu-
cundan biri (belki hiç de istenmeden) bu olmuştur.

Tarihsel-sosyolojik yaklaşımın doğurduğu iki sorun bizzat bilimin meşruluğu sorunu-
dur. Şimdi bu sorunun ne olduğuna ve nasıl meydana çıktığına bakalım. Hatrlanacağı gibi,
tarihsel yaklaşımın en önemli tezlerinden birisi bilimin çizgisel bir gelişme seyri izleme-
diği, zaman zaman süreksizlik gösterdiği ve bilimsel gelişmenin devrimci kopmalarla
gerçekleştiğidir. Dolayısıyla, eski kuramın yerini alan yeni kuramın, eskisini özel bir hal
olarak içerdiği ve her yeni kuramla doğruya bir adım daha yaklaşıldığı yolundaki klasik
birikimci görüş reddedilmektedir. Bu durumda doğal olarak ortaya şu sorular çıkmaktadır:
Bir kuramdan diğerine (sözgelimi Newton fiziğinden Einstein fiziğine) geçişe bilimsel
ilerleme diyebilir miyiz? Kuram seçiminde kişisel ya da toplumsal "bilim dışı" etkenler de
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rol oynuyorsa, bilimin rasyonelliğinden nasıl söz edebiliriz? Bilim bizi nesnel bir doğruya
yaklaştırmıyorsa, bilimsel nesnellikten vazgeçmemiz mi gerekir? Bütün bunlar kaçınılmaz
olarak bilimin otoritesini, ayncalıklı ve üstün bir bilgi üretme yolu olup olmadığını sorgula-
yan, bilimin meşruluğunu problematik kılan sorulardır. Tarihsel-sosyolojik yaklaşım (yine
hiç istemeden) bilimin şu ya da bu parçasının değil, bir bütün olarak sorgulanmasını
getirmiştir.

"Bilimin meşruluğu" sorunu adını verdiğim bu problemler yumağına bilim felsefecileri-
nin aldığı tavrı kabaca ikiye ayırmak mümkün. Şimdilik çoğunlukta görünen birinci grup
(Kuhn'u ve Lakatos'u bu gruba dahil edebiliriz) aydınlanmacı-modemist çerçeve içinde kala-
rak bilimsel ilerleme ve bilimsel rasyonalite fikrine bağh kalır. Bu gruptakiler "nesnel doğru"
düşüncesini terketmekle birlikte bilimin rasyonel bir faaliyet olduğunda, bilimin ilerlediğinde
ısrar ederler ve bunlan temellendirmeye uğaşırlar. Lakatos'un felsefesi buna iyi bir örnektir:
Bilimsel ilerleme araştırma programlanrun empirik ve kuramsal ilerleme göstermesidir,
ilerleme gösteren kuramlan kabul edip gerileyenleri reddetmek rasyonel bir davranıştır,

Bilimin meşruluğu sorununa çok farklı bir yaklaşım ise bilim sosyolojisinin radikal
kanadından gelmiştir. En önemli sözcülerinden biri Edinburgh okulundan David Bloor olan
radikal bilim sosyolojisine göre bir bilim adamı, bir bilimsel topluluk ya da herhangi bir
insanın belli bir inanca, belli bir düşünceye neden sahip olduğunu ya da inanç ya da
düşüncesini neden değiştirdiğini açıklamada, sözkonusu inanç ve düşüncelerin doğru,
makul ya da akla uygun olup olmamalan önemli değildir. Açıklama için önemli olan
bunların sebepleridir. Dolayısıyla bilim sosyolojisi herşeyden önce inanç ve düşüncelerin
sebeplerini araştırmalıdır, bunlann başında da sosyolojik sebepler gelir. Bilim sosyolojisi,
sadece doğru, makul ve rasyonel inanç ve düşünce için aynı tip sebeplere başvurulması
gerektiğini söyler. O yüzden, araştırrna programları arasında seçimin akla uygunluğunu
araştırma programlarının ilerlemçsi-gerilemesi gibi bilim-içi faktörlerle, akıldışı ilan ettiği
davranışlann bilim dışı sosyolojik-psikolojik faktörlerle açıklanmasını savunan Lakatos'a
(ve onun gibi normatif bilim felsefecilerine) cephe alır.

Şimdi, radikal bilim sosyolojisine göre bilim adamınrn X kuramına niçin inandığının
açıklanmasında o kuramrn doğru olup olmaması hiçbir rol oynamıyorsa, bilimsel toplulu-
ğun X kuramr üzerine ortak bir görüşe, bir uzlaşıma varmalan sürecinde doğruluğun
saptanmaslna yönelik deneysel faaliyetler elbette belirleyici niteliğini yitirir, uzlaşım son
çözümlemede tıpkı siyaset ve iş dünyasında olduğu gibi iktidar, çıkar ve otorite ilişkilerinin
yön verdiği bir pazarlık sonucunda gerçekleşen birşey olup çıkar. Rakip kuramlar arasında
seçim ne Kuhn'un savunduğu gibi bulmaca çözme kuvevetiyle ne de Lakatos'un savunduğu
gibi araştırma programlnın kuramsal ve empirik ilerlemesiyle ilgilidir. X kuramını Y
kuramına yeğlemek bütünüyle bir iktidar ve çıkar sorunu haline gelir. Bu durumda ne
bilimsel doğrulardan, ne bilimsel ilerlemeden, ne de bilimin rasyonelliğinden sözedilebilir.
Bilim felsefesinde post-modernizmi temsil ettiğini düşündüğüm radikal bilim sosyolojisi,
radikal bir relativizmi duyurmaktadır. Kanımca bilim felsefesine son otuz-otuz beş yıldır
egemen olan tarihsel yaklaşımın en vahim sonucu budur.

Bilimin meşruluğunu sorgulayan bir diğer felsefeci yapıtlarıyla özellikle A.B.D.
dışında büyük gürültü koparan Paul Feyerabend'dir. Bilim felsefesinin ilk post-modernisti
diyebileceğimiz Feyerabend'in hırçın retoriğini bir kenara bırakırsak, katılmasak bile,
üzerinde durulması gereken kimi eleştirilerde bulunduğunu kabul etmemiz gerekir. Ben
burada önemsediğim iki eleştirisinden sözedeceğim.

43

ı



Bunlardan birincisi Feyerabend'in evrensel ve değişmez bir bilimsel yöntem fikrine
karşı çıkmasıdır. Ona göre bilimsel faaliyeti adım adım yönlendiren, uygulanmasıyla bilim-
sel bilgiye şaşmaz bir biçimde ulaşmamızı sağlayan, her dönem ve kültürde geçerli ve
bağlayıcı bir kurallar dizisi, bir yöntem yoktur. Feyerabend bilim tarihinden örnekler
vererek her kuralın belli bir dönem içinde mutlaka ihlal edildiğini ikna edici bir biçimde
gösterir. Ünlü "Herşey uyar" (Anything goes) deyişini de bu bağlamda anlamak gerekir.
Evrensel ve değişmez bir kural istiyorsanız, der, bu ancak "Herşey uyar" gibi içi boş ve
belirsiz bir şey olacaktır.

Feyerabend bilimin hiçbir kurala, yönteme tabi olmadığını söylemek istemiyor; bilim-
deki bütün kural ve ölçütlerin bir sının olduğunu, çoğu kuralın bağlam bağımh olduğunu,
bilim adamının uğraştığı problemi çözmek için ne gerekiyorsa onu yapmak zorunda oldu-

ğunu, dolayısıyla mutlak ve evrensel bir yöntem fikrinin bilimsel gelişmeyi dizginleyece-

ğini anlamak istiyor. Ona göre bilimde kurallara olduğu kadar yaratıcılık, sezgi ve ilhama
ihtiyacı vardır; bilimsel faaliyeti mutlak ve katı kurallara bağlamak onu kısırlaştırmaktan
öte bİr sonuç verrnez.

Feyerabend'in katılmadığım ama önemsediğim ikinci eleştirisi daha genel; hedefi
doğrudan bilimin kendisi. Feyerabend'e göre bilim evreni anlamanın tek yolu değil, yolla-
nndan biridir. Evreni biz verili birtakım gelenekler içinde algılar ve yorumlarız. Bilim bu
geleneklerden sadece biridir. Oysa 20. yüzyılda bilim, evreni anlamanın tek yolu olarak
sunulmuş, devlet destekli eğitimin de etkisiyle bilginin sadece bilimin tekelinde olduğu
fikri empoze edilmiştir. "Oysa", diyor Feyerabend, "bilgiye ulaşmanın yolları çeşitlidir:
Mitolojiler, sanat, bilimdışı kimi pratikler, hatta büyücülük bile bize evren hakkında bilgi
verebilir." Dolayısıyla bilimin bilgi üzerindeki tekeli krılmah, din devletten nasıl ayrılmış-
sa bilim de devletten ayrılmalı, diğer geleneklere gereken saygı gösterilmeli, bireyler bilgi
edinmek için bilimden mi yoksa başka bir gelenekten mi yararlanacaklanna kendileri karar
vermelidir.

Feyerabend bilimi diğer geleneklerle aynı düzeye koyarak aydınlanmacı-modernist
geleneği terketmekte ve tam bir relativizmi ve çoğulculuğu savunmaktadr. Bu noktada
radikal bilim sosyolojisi ile Feyerabend'in yollan kesişir.

Yazımın başlığı "Bilim Felsefesi Nereye Gidiyor" idi. Göstermeye çalıştığm gibi bi-
lim felsefesi tek yöne doğru gitmiyor. Üstelik bu yazıda hiç değinmediğim başka konular
ve canlı tartışmalar da var. Ama üzerinde durduğum iki eğilim var ki bilim felsefesinin ge-
leceğini tehdit eder nitelikte: Bilim felsefesini natüralize eden yaklaşımla radikal sosyolojik
yaklaşım. Her ikisi de bilim felsefesini felsefe olmaktan çıkanyor, bilim haline getiriyor:
İl<i itl bilimin bilimine, diğeri sosyolojiye indirgiyor. Oysa kanımca insanhğın bugün daha

çok "bilime" değil, daha çok felsefeye ihtiyacı var. Bilim ve teknoloji baş döndürücü bir
hızla gelişiyor ama insanlık bu gelişmenin doğurduğu insani ve etik sorunlara aynr hız ve
duyarlılıkla ne yazık ki eğilmiyor. Bilim felsefesi bilime indirgenirse, eleştirici, uyancı,
yeni ufuklar açıcı özelliğini tamamen kaybeder. Tarih boyunca bilimin felsefeyi, felsefenin
bilimi karşılıklı etkilediğini, bu etkileşimin her zaman verimli olduğunu baştan da söyle-
miştim. Bu bakımdan bilim felsefesinin salt bilime dönüşmesi hem felsefeye zarar verir,
hem de bilimi besleyen damarlardan birinin kesilmesi anlamına gelir, son çözümlemede
bilime de sekte vurur. Dolayısıyla, bu indirgemeci yaklaşıma kesinlikle karşı çıkılmahdır.

l

{
l

44



FeYerabend'e gelince... Yöntem konusundaki eleştirileri bana doğru görünüyor. Ama
bilimle büyücülüğü aynı kefeye koyan relativizme katılmak mümkün değiı. Dünİanın bu-
günkü nüfusuYla gıda, konut, su, enerji ve hatta çevre kirliliği sorunlanna çözüm konu-
sunda bilimin katkısına mutlak ihtiyacı var. Sorunlar o kadar büyük ve acil kİ buytıculuge
bilime tanıdığımız şansı (bir daha!) tanıyacak lüksümüz yok. Ama yine de Feyeİabendİn
bilime yönelttiği eleştirilerin şöyle bir yaran olduğu söylenebilir.

FeYerabend insanlığın önünde duran her sorunu bilimle çözebileceğimiz yolundaki naif
iYimserliği ciddi biçimde sarstı. Bunların başında en geniş anlamıylaİtik sorunlar geliyor.
"Iyi yaşam nedir" sorusu bilimsel teknolojiye, salt maddi, fiziksel ya da biyolojit İtıtiyaç-
lara indirgenebilecek bir soru değildir. "İyi yaşam" sorunu zorunlu olarak bir takım etikte;-
cihleri, değer yargılannı ve bunlann temellendirilmesi sorununu beraberinde getirir. Bilim,
ancak, felsefi olarak temellendirdiğimiz bu tercihler ve yargılar çerçevesinde en saygın
insani etkinliklerden biri olarak yerini alabilir ve ancak öyle anlam kazanabilir.
DİPNOTLAR
*Marmara Araştırma Merkezi, Bilim Felsefesi Semineri
l. Bu Yazıda "bilim" sözcüğünü hem fizik gibi empirik, hem de matematik gibi empirik olmayan disiplin1er

için kullanıyorum.
2. Katı bir gözlem-kuram ayrımı ile birikimci görüş.her ne kadar yaygın bir biçimde manhksal pozitivistlere

atfedilse de bunun doğru olmadığı kanısındayım. Örneğin Carnap her iki görİşti de reddeder. Ancak gerek
bu iddiamın temellendirilmesi gerekse mantıksal pozitivistlerin gtlrUşlerinin çarpıtılmasının ya da İanlış
Yorumlanmasının nedenleri bu yazının kapsamı dışındadır. Camap'ın görüşlerİ ile posrpozitivist gtıhşıeİ
arasındaki benzerlikler için bkz. Irzık ve Grünberg, "Camap and Kuhn:Aİch Enemies or Close Alliesİ,3. Dikkat edilirse kuram-deney ilişkisinde ortaya çıkan biİ sorun, bizzat Kuhn'u olağan bilim dönemi -devrimci bilim dönemi ayrımt yapmaya götüren burada meta-düzlemde yine karşımıİa çıkıyor. şöyle ki,
elimizdeki bilimsel kuramın kimi deney sonuçlanna ters düştüğünü varİayalım. Bu durumda kuramımız
YanlıŞlandı mı demeliYiz, yoksa kuramımıza dokunmayıp sınama sırasında kullandığımız ve kuramımızın
doğrudan bir Parçası olmayan yardımcı hipotezlerimizi mi suçlamalıyız? Literatürde Duhem-Quine problemi
adıYla anılan bu Problemin meta düzlemindeki analogu bilimsel gelişme modeline uymayan bir tarihsel vaka
i le karşılaşıldığında ortaya çıkıyor.
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