
MEŞRULUK AÇISINDAN METODOLOJIDE ALAN 
PROBLEM/ 

Araş . Gör. Silrhan ÇAM 

GIRIŞ  

Bu çalış manın amac ı  metodolojik alanda yap ılan tart ış maların 
"bütünleş tirici-tamamlay ıcı" bir şemasını  kurmaktır. Ş emanın oluş -
turulmas ı  sırasında öncelikle, ele al ınan problemler ay ına ortak özel-
liklerine göre s ınıflandırılmış , daha sonra da elde edilen problem grup-
ları  olası-mantıksal bir sıraya konulmu ş tur. Örneğ in "Psikanaliz Bi-
lim midir ?" sorusu ile Olguların Birbirlerine Benzemezli ğ'i sorunları  
"Tekrarlanmazlik" ba ş lığı  altında toplan ılmış  ve bu ba ş lığı n hemen al-
tına da tekrarlanan süreçlere ili şkirx duyumsamlarnmzın güvenilmez-
liğ i temelinde yükselen "Deney, Deneyim ve Usavurma Un ışı nazl ık-
ları" problemi konularak her iki problemin güvenilirlik problemi aç ı-
sından bütün.leş tirilebilmesine olanak sağ layabilecek bir s ıralama olu ş -
turulmaya çal ışı lmış tı r. Ayrıca sorunların tekil düzeyde çözümlenmesi 
amacına yönelik problem formülasyonlan, kısmen de olsa, bütünle ş -
tirme kayg ısmdan dolayı  baz ı  değ iş ikliklere uğ ratı lmış tır. Örneğ in, 
Felsefe'de epistemolojik sorunlar ın çözümüne yönelik yarg ı  smıflama-
ları  ve adlandırmaları  yerine, (filozoflann ho şgörüsüne s ığı narak) 
"Doğ ru ve Yanlış  Yargı  Alanları" şeklinde bir formülasyon tercih edil-
miş  ve böylelikle Spinoza'n ın cevher sorunu ile Heidegger'in Da-sein 
sorunu aras ında a şkınlık ve indirgeyicilik düzleminde bir bütünlük 
kurulrnaya çal ışı lmış tır. Bu yüzdendir ki olu ş turulmaya çal ışı lan şema, 
metodolojik sorunlar ın tekil düzlemlerdeki çözümüne yönelik çal ış -
malar için fazla "kullan ış lı" gözükmernektedir. Yaln ızca bu sorunların 
bütününün olu ş turduğu bir "varlık-kipi" nin netle ş tirilmesine katk ıda 
bulunmak kaygı sıyla s ınırlandırılmış  bir kurgu hedeflenmektedir. 

Meşruluk Sorunu 

Bilindiğ i gibi, iş  bölümünün ve uzmanla şmanın esas al ındığı  ça-
ğı mızda, birçok disiplin içerisinde yer almaya çalış an "hazerfan"lara 



136 	 SÜRHAN ÇAM 

pek de ho ş  görü ile bakı lmamakta, hatta bütüncül ve enter disipliner 
yakla şı mlar neredeyse art ık birer "antik-fantazi" olarak nitelendiril-
mektedir. Ne varki, burada gözden kaw ılmamas ı  gereken bir husus 
vardır o da bizzat uzmanla ş ma mant ığı nın zorunlu-tutarl ı  bir sonu-
cu olarak kar şı mıza çıkmaktadır: Her hangi bir disiplini"' inceledi ğ i 
konunun, parçalar düzleminde incelenmesi ve bu parçalar üzeri ıı de uz-
manlaşı lmas ı  ne kadar gerekli ise, konunun bütünü üzerinde de uzman-
laşı lması  o kadar gereklidir. Bütünün de parçalar gibi bir uzmanl ık 
konusu olarak kabul edilmedi ğ i durumlarda ise birbirinden kopuk, 
bu yüzden i ş levleri sınırlı , adeta "iskeletsiz bilgi y ığı nlar ı " ortaya ç ık-
maktad ı r. Bu aç ıdan bakıldığı nda metodolojik problemlerin büttinle ş -
tirilmesi çağı mızıa mantığı na ayk ırı  olmak şöyle dursun, onun zorunlu 
bir sonucu olarak ortaya ç ıkmaktad ır. Ancak, Metodolojik sorunlar ın 
bütünle ş tirilmesi ve yeni bir varl ık kipinin (ve konunun) olu ş turulmas ı  
sı rasında dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta vard ır. Bunlardan 
birincisi "konu"nun tamm ıyla diğeri ise konunun ele alm ış  ş ekliyle 
ilişkilidir. 

Metodolojik kavramlann tan ımlanmasında sıkça rastlanan bir 
eğ ilim, bir dizi meş rula ştırmalardan sonra, tan ımların tarafl ı lığ a mah-
kum edilmesidir. Örneğ in, gerek bilginin duy ınnlanmıza bir nesneain 
çarpmas ı  ve daha sonra da zincirleme reaksiyonla zihnimize kadar ula ş -
ması  imgesine dayal ı  yansımacı  tanımı  olsun, gerekse bilginin kayna-
ğı nın "safça" bilgilerle anla şı lamayacağı  imgesine dayanan bilgi ta-
nımlar' olsun, bunlar, ilk bak ış ta didaktik ögelerin güçlü oldu ğu şek-
linde bir izlenim verseler de maalesef bilgi üzerine yap ılabilecek bir 
ara ş tırmada faydal ı  olmak bir tarafa, daha ba ş tan koşullandıncı  ve 
bu yüzden de kullan ış s ı z tanımlar olarak kar şı mıza çı kmaktad ır. 
Oysaki kaynak-merkezli bir bilgi tan ımı  yerine içerik merkezli bir bil-
gi tanımlaması , hem ileti ş im iş levini daha iyi yerine getirebilecektir, 
hem bilgi ile iliş kili teki] problemlerin çözümüne yönelik ak ı l yürüt-
melende, dü şünürün, sorunu farkl ı  açılardan ele alabilme şansını  art-
tıracakt ır. Burada bilginin, elektri ğ in tam olamayan ve içerik merkez-
li (bu yüzden de çok kullan ış lı  olan) tanımlaması  türünden ba şarı lı , 
hele hele "tarafs ız" bir tammlamasm ın yap ı lmasını  beklemek elbette-
ki hayalcilik olacaktır. Ne varki, elektri ğ in ya da atomun arkaik tan ım-
lanndan en azından bir k ı sm ı nda olduğu gibi, geliş tirilmeye aç ık meto-
dolojik kavram tammlamalann ın yapı labilirliğ ini de gözden uzak tut-
mamak gerekmektedir. Bu bağ lamda, metodolojik problemlerin tü-
münün olu ş turduğ u bir varl ık kipinin tammlarnasm ın en az ından ola- 
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bildiğ i ölçüde içerik merkezli] ik ilkesine ba ğ l ı  kal ınarak yap ılmas ı  ge-
rekmektedir. 

Metodolojik sorunlar ın bütüncül düzeyinin kurulmas ı  sürecinde 
dikkat edilmesi gereken di ğer bir husus da konunun ele almış ' ile ilgi-
lidir. Bilindiğ i üzere metodolojik sorunlar, parçalar düzeyinde nörolo-
jiden., epistemolojiye kadar birçok disiplin taraf ından incelenmektedir. 
Bu yüzden de bilginin kayna ğı  ya da sebep denilen şeyin reel bir 
varl ık değeri var m ıdı r yok mudur seklindeki tekil sorunlarla bütüncül 
metodolojik disiplinin uğ raşması , her ş ey bir yana, konu aç ı sından meş -
ruluğun sürüncemede kalmas ın ın devam ın ı  onaylamak anlam ına gel-
mektedir. O halde bütüncül yakla şı mın parçalar düzeyinde çal ış mak-
tan ötede, bilgi, sap ı  tahmin, bilim, sezgi vs. türünden parçalar ın olu ş -
turduğu bütünü, parçalar ı yla ve bas,ka bütünlerle ili ş kileri açısından 
irdelernesi gerekmektedir. Ayr ıca verili bir bütünü (belki de) sonsuz 
açıdan incelemek mümkün olduğundan her disiplincle olduğu gibi bu 
rada da, bütünün incelenecek boyutunun (parças ının değ il) seçilmesi 
gerekmektedir. Bu yüzden de öncelikle amaç(lar)in belirlenip, daha 
sonra da, konunun incelenebilecek boyutlar ının disiplinin amaçları  
doğ rultusunda bir elemeye tâbi tutulmas ı  gerekmektedir. 

METODOLOJIK ALAN Ş EMASI 

I- BILIM PROBLEM İ  

1 . TEKRARLANMAZLIK PROBLEM İ  

(Vak ıa bilimin konusu olabilir mi?) 

1.1. Tarih Bilim midir? 

1.2. Doğa tarihi disiplininin güvenilirliğ i: Canl ının ortaya 
çıkışı , baş langıç, vb. sorunlann çözümünde güvenilir-
lik s ınırları . 

1 . 3 . Arkeolojik ipuçlarının kan ıtlaşması  
1.4. Antropolojik ipuçlarının kan ı tlaşmas ı  
1.5. " İnsan Tarihi" disiplini bilim midir? 

1.6. Sosyoloji özgürlü ğün bilimi midir? 

1 . 7 . Astronomi bilim midir ? 
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1.8. Psikanaliz bilim midir? 

1.9. Bilimin sosyolojisi mümkün müdür? 

1.10. Sanat bilimin konusu olabilir mi? 

1.11. Bilim ilerleme ya da yap-boz mudur? 

1.12. Bilim tarihine yönelik yarg ılardan siyasal ç ıktılar elde 
etmek mümkün müdür? 

1.13. Olgular ın birbirine benzemezliğ i ve 

Yasalar ın 

Trendlerin 

Ideal tiplerin nesnelli ğ i? 

2. DENEY, DENEYIM VE USAVURMA UYUŞMAZ-
LIKLARI 

2.1. Deney-Deneyim uyu şmazlığı  (sürpriz korelasyon): 
Uçak kazalar ı  ile Coca-Cola tüketimi aras ındaki "ma-
nidar" korelasyon. 

2.2. Deney-Usavurma uyu ş mazlığ. ı : Mikrofizikte elde edi-
len bazı  bulgularm aklın sınırlarını  zorlamas ı  sorunu. 

2.3. Usavurma ve Deneyim uyu şmazlığ' ı : Dünyan ın düz ol-
masının nirengi noktas ı  "uslamlaması " ile çelişmesi 
CDuyum-Ak ıl ilişkisi. 

2.4. Usavurma Deney ve Deneyim düzeysel ili ş kileri (nes 
nelin göstergesi relativite midir?) 

3. TEORIK PROBLEMLER 

3.1. Tahminin me şruluğu ve sömürüsü: Deney, Deneyim 
ve usavurman ın yetmediğ i durumlarda konuya yöne-
lik olarak yap ılan tahminlerde kullan ı lan say ıltılar. 
Fizik ve Metafizik s ınırı  ve spekülasyonun i ş levleri. 

3.1.1. Dikey (Ard zamanl ı) tahmin problemleri: İnsanlık 
yok olduktan sonra evrenin bir ba şka yerinde yeniden 
ortaya çıkacak m ıdı r? Nesne ve öznenin raslant ı-zo-
runluluk aç ısından durumlar ı . 
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3.1.2. Yatay (E ş  zamanl ı) tahmin problemleri. Bilimsel bir 
çalış mada konunun "hacmi" problemi: Küçük-Orta-
Büyük boy kuramlar. Güvenilirlik kayg ı s ına kar şı  
büyük teorilerin yeniden yükseli ş i. 

3.1.3. Yap ısal Bilim Teorisi: De ğ'işkenler aras ındaki sağ lam 
ba'ğ lantılra dayan ı larak kapitalizmin geleceğ inin ön-
görülebilirliğ i sorunu. üçüncü bin y ıl problemleri. 

3.2. Ekolle ş me aç ı sından Teori problemleri 

3.2.1. Ekollerin s ınıflanması  problemi: dikotomism ve eklek-
tism sorunu. Teorilerin birbirlerine alma şı k bir ko-
numda mı  yoksa tamamlay ıcı  bir konumda mı  olduk-
ları  sorunu: kar hadciler ile eksik tüketimcilerin ili ş -
kisi. Durgun duruıncular ile Büyük Patlamac ı ların iliş -
kisi. Fonksiyonalistlerle çat ış macıların ilişkisi. Üretim 
merkezli değ,erciler ile tüketim merkezli de ğercilerin 
ilişkisi vs. 

3.2.2. Bir teorisyenin birbirine "kar şı t" bir çok okul tarafın-
dan sahiplenilmesi (Ibn-Haldun, Demokritos, Epikü-
ros, Einstein vs.) 

3 . 2 . 3 . Genel Olarak Sm ıflama Problemi : 

3.2.3.1. Ölçüt kar ışı klığı : Toplum sınıflamalarında her bir mad-
de değ iş ik bir ölçüte göre ayr ış tırı labilmektedir: Köle-
ci toplum maddesi siyasal-kültürel ölçütlere dayal ı  bir 
adlandırma olmasına karşı n, kapitalizm maddesi bu 
ölçütleri değ il, iktisadi ölçütleri baz almaktad ır. "Sı -
nıf "kavram ı  hem aktörün bilinci hem de "objektif 
konumu" anlamında kullan ılabilmektedir. Benzer so-
runlar ı  kimyada elernentlerin s ınıfları ması nda da gözle-
mek mümkündür. 

3.2.3.2. Fayda aç ısından sınıflamaların üstünlük derecelendiril-
rnesi problemi: s ımflama ölçütünün amaç aç ı sından 
kullamlabilirlik düzeyi. 

3 . 2 . 4 . Ekolle şmenin dinamiklerine ili şkin problemler 
3 . 2 . 4 . 1 . Alg ı  seçiciliğ inin ekolle şmeye etkisi 

3.2.4.2. Alg ı  seçiminde direnç: Aktörün at ıfı  ile bilim adammm 
atıfının uyuşmazlığı  (öznel-nesnel anlam sorunu) 
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3.2.4.3. Algı  seçiminde etkin olan faktörlerin bilinemezli ğ i. 

3.2.4.4. Algılananlar (olgu) ile tahminler aras ında tutarhl ı k 
sorunu (Ayın titremesi ve büyük patlama teorisi, s ı -
nıf olgusu-realizasyon krizi teorisi) 

3.2.4.5. Tahminda ş cı lık ölçütlerinin 	Marx, marxist 
miydi sorunu. 

3.2.5. Ekollerin nesneleri ve kendileri ile uzun ve k ısa dönem-
lerdeki uyuşum düzeyleri problemi: Geçersizle ş me ve 
Yanlılaş ma 

II. BILGI VE YARGI PROBLEMLERI 

1. Kant' ın yargılarmın veya Marx' ın kavramlar ının a ş kın 
ya da yans ıma olması  durumu. 

2. Bilgi-kavram-Kategori-Yarg ı  ve gerçeklik aç ı l ımlar] 

3. Yargı  Alanı  
3.1. Yanlış  "Yarg ı  Alanı " 

3.1.1. Nesnelerin niceliklerinin bilincimizden ba ğı msız olup 
olmamas ı  durumu aç ı sından yanl ışı n anlam ı . 

3.1.2. Niceliklerin toplam ının nitelik ya da " şey" e eş it olup 
olmamas ı  durumu: Kendinden a ş kın olma durumu. 

3.1.3. Bilincin ve " ş ey"in kendinden a ş kınlıklarmın kesi şme 
alanları  problemi: birincil-ikincil öz, öz-biçim ili şkisi 
ve öz-lemek sorunlar ı . 

3.1.3.1. D ır-lama ve Fonksiyon Ili şkisi: (This OA This) A 
(This 	is) 	(is   İ s ? 

3 .1 .3 .1. 1. Fonksiyon-Fonksiyon Ili ş kisi: Olumlu, olumsuz gizli 
(ve değ il-) fonksiyon ilişkilerinin kültürel, siyasal, eko-
nomik ve organik mant ıksal sistemler ile ili şkileri. 

3.1.3.1.1. Sistemlerde seçim ve Sentez Sorunu: Rasyonellik, Op-
timizm, hümanizm, modernle şme, kar şı -modernleşme 
vb. 

3.1.3.1.3. İyi-Kötü ve d ır, İyi-Kötü ve fonksiyon, İyi-Kötü ve 
Sistem, Iyi-Kötü ve güzel-çirkin ili şkilendirmeleri. 

3 . 1 . 3.2 . Dır-lama ve değ il-varlık ilişkisi : 
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3 . 1 . 3 . 2 . 1 . D ır ve değ illik -hiçlik- yokluk 	: Yok ol: 

3 . 1 . 3 .2 .2 . Ak ı l merkezli değil-Varl ık 

3 . 1 . 3 .2 . 2 . 1 . Mantıksal tarih d ışı  

3 . 1 . 3 . 2 .2 . 2 . Saçma tarih d ışı  

3 . 2 . "Hakikat-çi" Yarg ı  Alanı  
Yanlış m test edilemezliğ inin, "doğ ru"nun test edilebi-
lirliğ'indeki biçimi. 

3 . 2 . 1 . Kategorilerin test edilemezli ğ i ve yanlış lanamayan Ka-
tegorilere dayal ı  bir düşünme yolunun koordinatlan 
sorunu. ya da varl ığı n "evcilleş tirilmesi" sorunu. 

3 . 2. 2 . Do ğ rusal Say ı ltılar 

3 . 2 .2 . 1 . Söz-söz ve söz-nesne aras ı  uyum 

3 . 2 .2 . 2 . Dilin a şkınlığı  ya da yans ıma olması  
3 . 2 . 2 . 3 . Yan hş laşma ve Geçersizle ş rne 

3 . 2 .2 .4 . Tam bilgi ve Tüm bilgi 

3 . 2 . 3 . Fikir geliş tirmek ve akla bir fikrin gelmesi. 

3 .2 . 4. Sezgi-Ak ı l-An ı  

ÖZGÜRLÜK PROBLEMI 

1. Bilgi-Özgürlük ilişkisi 

1 . 1 . Bilginin özgürlü ğü 
1 . 2. Özgürlüğün bilgisi 

2. Eylem-Özgürlük ili şkisi 

3. Yapı-Yapıc ı  iliş kisi 

3 . 1 . Bilinç dışı -altı  ve özgürlük 

3 . 2 . Dil, kaza ve kader 

4. Amaç-Araç ve özgürlük 

5. Sebep-Sünnetullah ve Esaret 

6. Korelasyon, Neden, totoloji ve aç ıklama 
7. Olası lık ve Kesinlik sorunu 
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7.1. Ontolojizm sorunu: 'Bilimsel' tas ımda ontolojik öncül 
sorunu. 

7.1.1. Dinsel ontolojizm 

7.1.2. Smıfsal ontolojizm 

7.1.3. Aileyi ontolojizm 

7.1.4. Ekonomik ontolojizm: 

7.1.5. Milli ontolojizm 

7.1.6. Mantıksal ontolojizm mant ık (san ık) olgusunun onti-
lojik çıktı ' lar ı . 

7.2. Sonsuz ard ışı klı k ve "son kerte" 
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