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ÖNSÖZ 

Teori oluşturmak ve deney yapmak, bilimin iki temel amacı üzerine 

odaklanıldığında bilimsel gerçekçilik tartışmalarındaki iki önemli unsurdur. Teoriler 

dünyanın nasıl olduğunun gerçekliğin temsili olarak ortaya koyulmuş biçimleridir. Deney 

yapmak ve bunu izleyen teknoloji bilimin mekanizmasını ortaya koyarken dünyayı 

değiştirdiği hâliyle gerçeğin yeniden yorumlanması anlamına gelmektedir. Bu görüşler, 

‘rasyonalite’ temelinde teoriler aracılığıyla temsil edilen gerçekliğin, gerçekliğe 

müdahale edilen temas noktasında ‘gerçeklik’ kavramının oluşturulmasında pragmatist 

epistemolojinin tezleriyle Ian Hacking’in bilimsel gerçekçilik görüşünü uyumlu duruma 

getirmektedir. O hâlde, bilgi teorisinde temsilden müdahaleye geçiş denemeleri olarak 

değerlendirilebilecek bilimsel modelleme çeşitlemeleri arasına alternatif bilim 

modellemesi kazandırması açısından Hacking’in pragmatizmin ve realizmin örtüştüğü 

güncel tezi değerli bir konumdadır. Modern bilim anlayışında temsil ve müdahalenin 

birbiriyle etkileşim içinde olduğu modellemenin felsefede uygulanması ve böylece 

felsefenin bilim etkinliğine yakın bir seyirde yol aldığını göstermesi açısından da 

önemlidir.  

Öncelikle, çağdaş bir bilim felsefecisi olan Ian Hacking’i çalışma konusu olarak 

seçmeme katkı sağlayan, kaynak temini noktasından bu tez çalışmasının son hâlinin 

oluşturulmasına kadar her daim desteğini ve yardımını esirgemeyen tez danışman hocam 

Doç. Dr. Ömer Faik Anlı’ya teşekkür ediyorum. Bu tez çalışması üzerinde çalışmama 

olanak sağlayan hocam Prof. Dr. Remzi Demir’e ve Bilim Tarihi Anabilim Dalı 

hocalarına da teşekkürü bir borç bilirim.  Ayrıca, tez yazım sürecinde maddi ve manevi 

desteklerini her zaman yanımda hissettiğim değerli aileme ve özellikle kıymetli annem 

Müjgan Savaş’a teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. 
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GİRİŞ 

Genellikle felsefeye atfedilen ‘Minerva’nın Baykuşu’ metaforu bağlamsal olarak 

bilimin geçmişini bir tarihe dönüştüren araştırma olarak bilim tarihi için de kullanılabilir. 

Bilim tarihsel araştırmada -doğası gereği- her zaman ardıldır. Bilim tarihi bilimsel 

süreçler tamamlandıktan sonra yazılır. Buna bağlı olarak teoriler tarihi de teori 

seçimlerinden çok sonra yazılmaktadır. Oysa, bilim teorisi1 için asıl önemli olan bilimsel 

süreçlerdeki mekanizmalardır. Diğer bir deyişle, bilim teorisinin cevabını aradığı 

sorularından biri 1544’te hangi astronomik teorinin, XIX. yüzyılda hangi geometrinin ve 

1906’da hangi fizik teorisinin seçileceğine dairdir.2 Bilim teorisi, bilimin şimdisinden ve 

tarihinden bilimsel araştırmanın mekanizmasını veya aynı anlama gelecek şekilde 

algoritmasını çıkarmaya çalışır. Bu epistemolojik mekanizmanın/algoritmanın merkezi 

unsurlarından biri şüphesiz ki ‘gerçeklik’ (reality) kavramıdır. 

Modern bilimin dayandığı gerçeklik, bilimin araştırma konusu olarak insandan 

bağımsız biçimde orada duran, keşfedilmeyi bekleyen varlık alanıdır. Bilim etkinliği, 

gerçekliği farklı temsiller aracılığıyla ortaya koymaya, kavramaya ve açıklamaya 

çalışmaktadır. Epistemoloji, gerçeklik ile bu gerçekliğin temsilleri arasındaki ilişkiyi, 

özellikle ‘doğruluk’ ve ‘yanlışlık’ kavramları üzerinden kendisine çalışma alanı olarak 

konu edinmiştir. Bu tezin konumlanışı, epistemolojiyi veya diğer bir ifadeyle bilim 

teorisini üst bir konumlanmayla problem odaklı konu edinirken, kendisi de bir şekilde 

epistemolojik bir çalışma olduğundan, kendisine yönelimlidir. Bilim teorisini ve onun 

tarihsel arka planını serimlerken tezin ele aldığı problem, üçlü bir kavramsallaştırma ile 

                                                
1 Türkçe literatürde genel kullanım ‘bilim felsefesi’dir. Bilgi teorisi ise Türkçe literatürde genellikle 

epistemolojinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Ancak, epistemoloji tarihi içerisindeki evrimsel gelişimi 

ve buna bağlı değişimleri tam olarak belirtebilmek ve adlandırmak için XVII. yüzyıla dek olan sürece klasik 

epistemoloji, XVII. yüzyıl- XIX. yüzyıl sürecine bilgi teorisi, XIX. yüzyıldan günümüze kadarki sürece ve 
bu süreçte bilimi/bilimsel bilgiyi konu edinen araştırma çerçevesine bilim teorisi denmesi uygundur. 
2 1544, Nicolaus Copernicus’un ‘Güneş Merkezli Teorisi’ni yayımladığı yıl olan 1543’ten bir yıl sonrası, 

XIX. yüzyıl Euckliedes’e iki alternatif geometrinin geliştirildiği yüzyıl, 1906 Albert Einstein’ın ‘İzafiyet 

Teorisi’nin yayımlandığı yılın bir yıl sonrasıdır. 
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sınırlanmaktadır. Bu kavramlar, ‘temsil’ (representation), ‘gerçeklik’ (reality) ve 

‘görüntü’(appearance) dür. Bu üçlü kavram ile sınırları belirlenmiş olan problem, Ian 

Hacking’in teorisinde ‘gerçeklik’ kavramı ile ‘temsil’ arasındaki ilişki ile başlamaktadır:  

Dil bir temsile ‘bu gerçektir’ denmesiyle başlar. (…) Gerçeklik 

antropomorfik bir yaratıdır. Gerçeklik insan ürünü olabilir, ancak o bir 

oyuncak değildir, bilakis o insan yaratılarına göre ikincildir. İlk büyük insan 

icadı temsildir. Bir defa temsil etme işi yapılabildiğinde, ikinci dereceden 

bir kavram bunu takip eder. Bu gerçeklik kavramıdır, ancak birinci 

dereceden temsiller var olduğunda içeriği olan bir kavram (Hacking, 2016: 

172). 

Bu ifadede dile getirilen ‘temsiller’ üzerinden yapılandırılan ‘gerçeklik’ kavramı 

çerçevesini Platon’un ‘idealar dünyası’ görüşü gibi bir tür idealizm ile ilişkilendirmek 

mümkün gibi görünmektedir. Fakat böyle bir benzerlik ilişkisi görmek, ontolojiyi 

önceleyen bir noktadan yöneltilen bir bakışı öncelediği için epistemolojik bakışı göz ardı 

etmek anlamına gelmektedir. Elbette ki gerçeklik, insan dilinden, dolayısıyla teorilerden 

de önce vardır. Buna karşın gerçekliğin ‘gerçeklik kavramı’ olarak ifade edilebilmesi 

adına temsillere bağlı olarak ikincil bir ifadesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konumlanma 

seviyesi, ayrıca göz ardı edilen epistemolojik bağlantıların –bir araştırma programı 

olarak- ontolojiden neden önce geldiğini açıklamaktadır. Tezin probleminin odak noktası, 

temsillerin ilk elden ortaya çıkarıldığı ve daha sonra bu temsillerin gerçeklik düzeylerinin 

incelendiği, bu düzeylere bağlı olarak temsillerin doğru veyahut yanlış ölçütlerine göre 

değerlendirilme biçimleridir. Tezin temel kabulü (hipotez 0), Ian Hacking’in tespitiyle de 

örtüşecek biçimde, gerçekliği temsil biçimleri ve onların epistemolojik konumlanışlarına 

dair açık ya da örtük bir yargılama süreci sonucunda ‘dünya’nın ortaya çıktığıdır. 

Hacking’in ifadesi ile “Dünya, gerçeğin temsillerin bir özelliği olarak 
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kavramsallaştırmasının üzerine kurulmuştur” (Hacking, 2016: 172). Buna bağlı olarak da 

bilim teorisinin (felsefesinin) tüm problem ağını da kapsayacak biçimde epistemolojik 

problem, tüm diğer -teorik-problemlerle bir noktada kesişmektedir.  

Problemin Tarihsel Arka Planı 

Doğruluk ve onunla ilgili olarak bilgi problemi, temsilin alternatif çeşitlerinin 

ortaya çıkmasıyla doğmaktadır. Deneysel süreçlerle elde edilen ve bireyin deneyiminden 

bağımsız olarak sınanabilir olma özelliğine sahip doğruluk, ona ulaşılabilir olup olmadığı 

tartışmasından bağımsız olarak doğası gereği tektir ve evrensel nitelik taşımaktadır. Bu 

bağlamda doğruluğun olağan ölçütü, nesneye uygunluktur. Nesnesine uygun bilgi de 

doğru bilgi statüsüne kavuşmaktadır. Sistematik felsefenin ve adı konmamış olsa da 

epistemolojinin başlangıcında, Platon’da, doğru-değişmez bilginin olanağı, bilgi ile var 

olan, bilginin doğruluk değeri ile konu edindiği var olanın varlık olma özelliği arasında 

kurulan ilişki ile açığa çıkmaktadır. Bu durum, başlangıçta epistemoloji ile ontoloji 

arasında kurulan bağı, bilgi türü ile bilinenlerin türü arasında var olduğu düşünülen aynı 

kökten gelen ilişkiyi göstermektedir. Bununla birlikte, Platon için bilginin 

(‘episteme’nin) ölçütü sadece doğruluk değildir; epistemolojik anlamda nihai hedef 

doğruluk ve epistemolojik sabitleme yani doğru bilgide değişmezliktir. İfadelerin 

doğruluğu ve yanlışlığı üzerine Sofist diyaloğunun kırk altıncı bölümü, Platon’un 

fikirlerine dair güçlü bir referanstır. Nesnelerden bazıları nasıl ki birbirleriyle uyuşuyor 

veya uyuşmuyorsa, dilsel işaretler için de bir uyum aranmaktadır. İşaretlerin3 bütün 

olarak birbiriyle uyuşması beklenmese bile, birlikte uyum sağlayanlar ifade üzerinde 

değerlenmektedir. Platon, ‘Theaetetos’ üzerine verdiği iki örnek ifade de doğruluk veya 

yanlışlık değerlerini yansıtmaktadır. Bu ifadelerden ilki, “Theaetetos oturuyor” ve ikinci 

olarak “Şimdi kendisiyle konuştuğum Theaetetos uçuyor” ifadesidir ve her iki ifade de 

                                                
3 Platon’un ifade ettiği ‘işaretler’, sözcüklere ve kavramlara, dolayısıyla temsillere karşılık gelmektedir. 
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Theaetetos hakkındadır. İfadeleri nesne olarak düşündüğümüzde ifadelerin varlık özelliği 

de bilginin niteliğini belirlemektedir. Platon, bu iki ifadenin kendi geçerliliği bakımından 

bir niteliğe sahip olması gerektiğini düşünmektedir. Bu nitelik de doğruluk veya 

yanlışlıktır. Şöyle ki, doğru deyimin üzerine söylendiği şey hakkında ‘gerçek olan’ın 

varlığını ifade eder. Başka bir deyişle, yanlış olan ise gerçek olmayanı (var-olmayanı) 

var-olan olarak ifade eder (Platon, 1999: 262e-263d). Doğruluğun tanımını gerçekliğe 

uygun düşen önerme ve teoriler olarak verdiğimizde bu uygunluk şeklinin ilk açık 

ifadesinin izlerine Aristoteles’in Metafizik adlı yapıtında rastlamak mümkündür: 

 

Varlığın var olmadığını veya var olmayanın var olduğunu söylemek 

yanlıştır. Buna karşılık varlığın var olduğunu, var olmayanın var olmadığını 

söylemek doğrudur (1011b-25). 

İmdi doğruluk ve yanlışlık nesneler açısından onların birleşme ve 

ayrılmalarına tabidir; öyle ki ayrı olanı ayrı olarak, birleşik olanı birleşik 

olan olarak düşünen doğru düşünmekte, düşünmesi nesnelerin durumuna 

aykırı bir durumda olan ise yanlış görünmektedir. O halde doğruluk ve 

yanlışlık denen şey ne zaman vardır veya yoktur? Gerçekten bu deyimlerle 

ne kastettiğimizi iyi incelememiz gerekir. Doğru bir biçimde senin beyaz 

olduğunu düşündüğümüz için sen beyaz değilsin, ancak sen beyaz olduğun 

içindir ki senin beyaz olduğunu söylerken bir doğruyu söylemiş oluruz. 

(1051b-5). 

Her ne kadar ‘temsil’ bilgi teorisinin4 (yani Modern Felsefenin) 

kavramsallaştırmalarından biri olsa da klasik epistemolojinin tespitleriyle de uyumludur. 

Bu açıdan, gerçekliği anlaşılır kılmak adına farklı temsiller ortaya atılırken, hangisinin 

                                                
4 Epistemoloji tarihindeki dönüşümü ifade edebilmek için başlangıçtan Modern Felsefe (Descartes, Locke) 

dönemine kadar süren aşamayı klasik epistemoloji, Modern Felsefeden XIX. yüzyıla dek süren aşama için 

bilgi teorisi ve XIX. yüzyıldan sonraki aşama için bilim teorisi terimleri önerilmektedir. 
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gerçekliği yansıtan, yani doğru temsil olduğu epistemolojik bir problem hâline gelmiştir. 

İnsanın gerçeklikle kurduğu ilişki bağlamında temsiller, insanlar için hiç görmediği, 

koklamadığı ve dokunmadığı varlıklar veya burada ve şimdi el altında bulunmayan şeyler 

hakkında konuşabilmelerini sağlayan araçlar olarak açığa çıkmıştır. Aynı gerçeklik 

üzerine farklı ve sayıca fazla temsillerin varlığı, her temsilin epistemolojik olarak eş değer 

konumda yer alamayacağını ifade etmektedir. Bu noktada temsillerin epistemolojik 

olarak eş değere sahip olamama problemi, mevcut temsiller arasındaki farkın neye göre 

gözetileceği ve farkın nasıl belirleneceği problemine işaret etmektedir. Bu hususta 

Hacking’in dil, gerçeklik ve temsil konusundaki fikirlerine destek bir görüş olarak Karl 

Popper’ın alternatif temsillerin epistemolojik değer yargılarını belirleme ve aralarındaki 

farkın ortaya çıkarılmasına yönelik görüşüne değinmek gerekir. Popper’a göre, bu 

problemin tarihini, insanın kullandığı dilin5 icadına kadar götürmek gerekir (Popper, 

2015: 89).  Dilin kullanımı, ifade biçimlerinin doğruluk ve niyet yönünden incelenmesini 

öngörmektedir. Başka bir deyişle, bir ifadenin doğru veya uydurmaca bir niyet 

gözetilerek oluşturulmuş, yani bir avcı palavrası6 olup olmadığı doğruluk problemini 

başlatan noktadır. ‘Avcı palavrası’ farklı nitelikte ortaya atılan temsiller ile 

ilişkilendirildiği zaman, her avcı hikâyesi ‘palavra’ özelliği taşımamaktadır. Bir başka 

deyişle, gerçeklik üzerine temsiller kurarak ve bu temsilleri ilişkilendirerek 

oluşturduğumuz her şey en geniş anlamıyla birer hikâyedir. Ancak bu durum hangi 

‘hikâye’nin palavra olduğu veya olmadığı ve bir ‘hikâye’nin palavra olmamasının ne 

anlama geldiği gibi epistemolojik sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. O hâlde, 

‘gerçeklik’ ve ‘doğruluk’ problemlerinden bahsedebilmek için alternatif temsiller veya 

temsil sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

                                                
5 Biyolojide ve antropolojide farklı türlere verilen adlandırmaların var olduğunun bilincinde olarak, insana 

özgü dil ifadesi ile tercihen Homo Sapiense ait dilin kullanımına işaret edilmektedir. 
6 ‘Avcı palavrası’ Popper’ın gerçeklikle uyumlu olmayan ve çarpıtılmış temsiller veya anlatılar için 

kullandığı bir metafordur.  



6 

 

Felsefe ve bilim tarihinde bu problemlerin ortaya çıkma tarihi doğa biliminin 

kökenindeki doğa felsefesinde Thales, Anaksimandros, Anaksimenes, Demokritos ve 

Empedokles gibi filozofların alternatif temsillerinin yarışmaya başladığı Antik Yunan 

felsefesi (pre- Sokratik dönem) gibi oldukça eski dönemlere dayanmaktadır. Diğer bir 

taraftan da Parmenides ile birlikte episteme (bilgi) ve doksa (kanı/sanı) ayrımı entelektüel 

bir düzeyde incelenmeye başlanmıştır. Epistemoloji, eski Yunan dilindeki ‘episteme’ ve 

‘logos’ terimlerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir disiplindir.7 Diğer taraftan, tesadüfi 

olmayan bir biçimde ‘episteme’ bilgi (knowledge) ve anlama yetisi (understanding) 

ifadelerine de karşılık gelmektedir (Stanford Encyclopedia of Philosophy). ‘Episteme’nin 

en belirgin özelliği sağlam bir zemine sahip -öznel- değişime uğramayan, 

gerekçelendirilebilen bir yapıda olmasıdır. Öte tarafta doksa (doxa), yanlış veya doğru 

olabilmesi gerekçelendirilemeyen ve nesnel olarak sınanabilir özellikte olmayan, -öznel- 

değişime açık bir zeminde değerlendirilmektedir. Klasik epistemoloji,  ‘episteme’ ve 

‘doksa’ ayrımını ortaya koyarken Platon’un başı çektiği ‘ne bildiğimizi ve nasıl 

bildiğimizi anlamaya çalışmak’ teşebbüsü üzerinden hareket etmektedir. Öyle ki, ‘doksa’ 

ifadesi duyulara karşılık gelen görünüşü8 ve genel kabul edildiği gibi genel bir düşünce 

sistemine karşılık gelse de Platon ‘doksa’yı, ‘episteme’den daha aşağı bir konumda ele 

almaktadır. Platon, ‘doksa’yı rasyonalite ile ilgisiz, ruhun (aklın) mantıksız ve alt 

kısımlarından kaynaklanan bir inanç (belief) türü olarak düşünmektedir. Bu bakış açısı, 

fiziksel nesnelerin duyumlardaki tezahürünün ‘doksa’ olduğunu ve dolayısıyla 

‘doksa’nın içeriğinin gerçek formlar (idealar) olmadıklarını ifade eden Platon'un ‘ontoloji 

teorisi’nde yansımasını bulmaktadır. Platon'un ‘doksa’ ve ‘episteme’ ayrımına göre 

çerçevelediği epistemoloji görüşü, onun önemli diyaloglarından Theaetetus ve Menon'da 

                                                
7 Ancak XVII. yüzyıla dek bu ismin açık biçimde kullanılmadığı da belirtilmelidir. Bunun nedeni, XVII. 

yüzyıla kadar epistemolojik problemin felsefeye (philosophia) ayrıştıramaz biçimde gömülü olmasıdır. 
Bilgi problemi, XVII. yüzyılla birlikte analitik olarak diğer felsefi problemlerden ayrılarak, kendi başına 

bir araştırma sorusuna dönüştürülmüştür. 
8 Yukarıda ifade edilen üçlü kavramsallaştırmada (temsil –gerçeklik- görüntü)’ye karşılık gelmektedir. 

Tezin ilerleyen bölümlerinde tekrar değinilecektir. 
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ele alınır. Buna göre, o bilginin bir ‘logos’ sağlayabileceği orthos doxa, böylece bilginin 

geleneksel tanımını da ‘gerekçelendirilmiş doğru sanı/kanı’ (justified true belief) olarak 

belirlemektedir.  

 

Bu nedenle, bu bilginin ne olduğunu, daha eksiksiz olarak sormak felsefi 

açıdan önemlidir. Ne olduğunu tam olarak anlamazsak, kendimizi de tam 

olarak anlamayacak mıyız? Filozofların uzun zamandır fark ettiği gibi bu 

bir olasılıktır. Bu sorular Platon’un kendi yoluyla sorduğu eski 

zamanlardaki sorulardır (Internet Encyclopedia of Philosophy). 

 

Klasik epistemolojiden beri birincil sorun, bilgi sahibi olabilmemiz için neye 

ihtiyaç duyulduğunu tam olarak anlamaktır. Platon'un Theaetetus diyaloğunda işlediği 

epistemoloji görüşü en açık şekilde, bilgiyi ‘gerekçelendirilmiş doğru sanı’ olarak 

tanımlayan bir kavramsal yapının izlerini taşımaktadır. Platon, sanı ve bilgi arasındaki 

problematik ilişkiyi rasyonel kanıtların rehberliğindeki logos’a dayandırsa bile problemin 

epistemolojik derinliğini göz ardı etmektedir. Platon, Theaetetus diyaloğunda bunu 

incelikli bir şekilde göz ardı etse ve hatta bu epistemolojik argümanı Sokrates'in ölüm 

cezasının bir nedeni olarak ortaya koysa da ‘gerekçelendirilmiş doğru sanı’ tanımı bilgi 

teorisi için önemli bir çalışma alanı açmıştır.9 Ancak klasik epistemolojiden bu yana 

entelektüel ilerleme adımları, problemin teorik ve hatta pratik çözümü için yeterli 

olamamıştır. Bu problemin teorik teşhisi için gerekli olan epistemolojik çözümleme, 

problemlere göre oldukça güncel tarihli bir çalışma alanı olan epistemoloji disiplininin 

gelişmesini (klasik epistemolojinin açığa çıkması, bilgi teorisine ve ardından da bilim 

teorisine evrilmesini) beraberinde getirmiştir.  

                                                
9 Amerikalı epistemologlar arasında Edmund L.Gettier 1963 yılında yayımladığı “Is Justified True Belief 

Knowledge?” adlı makalesi ve Alvin I. Goldman 1967 yılında yayımladığı “A Causal Theory of Knowing” 

adlı makalesinde ‘gerekçelendirilmiş doğru bilgi’ tanımını sorguladılar. Klasik epistemolojiden beri bu 

epistemolojik alanın farkında olduklarını ve zamanlarının “sofistlerine” meydan okuduklarını belirttiler.  
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Problemin Güncel Durumu 

Tezin odağına aldığı bilim teorisi dönemsel olarak XIX. yüzyıl ve bu yüzyıl 

sonrası bilim etkinliğini konu edinmektedir. Çünkü Isaac Newton sonrası dönemde 

başlayan ve XIX. yüzyılda olgunluğuna ulaşan bir kabul, bilginin (epistemenin) 

standardının ‘bilim’ tarafından belirlendiği yönündedir. XIX. yüzyıl bilimi ve sonrası, 

gerçekliği farklı kollardan aktaran temsiller aracılığıyla bilimin epistemolojik temellerine 

yönelik modelleme biçimleri ile incelenmeye başlamıştır. Bu modelleme biçimleri, 

tarafsız gözlem ile gerçekliğe ulaşmayı hedef hâline getiren ve sonuç kademesinde 

evrenselliği amaç edinen bilim etkinliğinin epistemolojik çözümleme şekilleri olarak da 

görülebilir. Rene Descartes’ın başlattığı ‘yöntemli bilme’ kavrayışı modern bilimin 

epistemolojik çözümlemesinde aranan kıstas olmuştur. Descartes ile başlayan ve Francis 

Bacon ile devam eden kadim bilme sorununa çözüm niteliğinde bilme yetisinin çalışma 

prensiplerinin belirlenmesi ve bu yetinin bilinen nesne ile nasıl ilişki kurduğunun 

irdelenmesi ile epistemolojik çözümleme yöntemleri ortaya atılmıştır. Böylece, bilgi 

teorisi döneminde episteme - doksa ve episteme - gerçeklik ilişkisine dair problem, doğru 

yöntemin ve buna ek olarak bilme yetisinin (insan zihninin) yapısının incelenmesi ile 

aydınlatılmaya çalışılmıştır. Burada, gelişmekte olan deneysel bilimler göz önünde 

tutularak deney ve deneyim episteme - gerçeklik ilişkisinin dolayımı olarak 

epistemolojide (bilgi teorisine dönüşmüş hâliyle) öne çıkarılmıştır. Bacon deney 

türlerinin taksonomisini yazan ilk kişi olmasının yanı sıra bilimin rasyonel ve bilimsel 

yeteneğin iş birlik hâlinde olacağını öngörmüştür (Hacking, 2016: 298). İnsan zihninin 

gerçekliği temsil şekillerine örnek teşkil edebilecek teorilerin öne sürülmesi, bu teorilerin 

gerçeklik ve doğruluk statülerinin tartışılmasını beraberinde getirmiştir. Doğruluk 

ilkesinin, bilginin nesnesine olan uygunluğu ve gerçekliğe tekabül eden önermeler ve 

teoriler oluşturması, bilme yetisinin temelini soruşturma ve bilmenin nasıl teorinin 

doğruluğuna dayandırıldığının sistematik çözümlenmesini gerektirmektedir.  
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Tarihsel akışı içerisinde ‘epistemoloji’nin bir araştırma programı olarak kabul 

gördüğünden bu yana farklılaştığı görülmektedir. Klasik epistemoloji, varlığı ve varlığın 

niteliklerini önceleyerek bilginin niteliklerini belirleme ve bunu aksiyolojik ilkelerle 

ilişkilendirme girişimiydi. Modern Felsefe’de John Locke’un epistemolojisi (bilgi teorisi) 

insan anlayışının (bilme yetisinin) işlevsel özelliklerini araştırma konusu olarak 

önceleyen ilk girişimdi. Onun ardından Immanuel Kant’ın epistemolojisi (bilgi teorisi) 

insan aklının (tüm bilme yetilerinin toplamının) koşullarını ve kurulan sistemin tüm 

aşamalarını serimleme girişimi olarak tarihsel süreçte yerini almıştır (Stanford 

Encyclopedia of Philosophy). Esasen bu farklılaşma, temsil - gerçeklik probleminin rafine 

hâle gelme sürecinden başka bir şey değildir. Bununla birlikte felsefe disiplini içerisinde 

farklılaşan epistemolojik tezahürlerin olması felsefe ile doğa felsefesinin biraradalığının 

bozulmasına ve doğa felsefesinin XIX. yüzyılda bilim (science) olarak epistemolojik 

üstünlük kurmasına da dayanmaktadır. Diğer bir deyişle, özellikle Newton ve sonrası 

doğa felsefesindeki gelişmeler, epistemolojinin ve genel olarak felsefenin yaşadığı 

dönüşümleri koşullayan dışsal etkenlerdir. XIX. yüzyılla birlikte artık “doğa felsefesi” ve 

“filozof” isimlerini kullanmayan araştırmacılar ‘doğa bilimcileri’ olarak adlandırılan bir 

zümre oluşturdular. Böylece bilim insanı (scientist) dönem itibariyle bilim dışı sayılan 

‘metafizik’ ile işi kalmamış ve bilgi üretiminin meşru temsilcisi olarak görülmeye 

başlamıştır.  

Comte ve ardıllarına, Popper’a, Kuhn’a ve Hacking’e giden süreçte, dönüm 

noktası olarak Kant ile birlikte, felsefe içerisinde kalan -ya da kaldığı düşünülen- 

metafizik çalışma alanından ayrılan bilim teorisyenleri ise bir tür modelleme üzerinden 

bilimi başarılı kılan mekanizmayı tespit etmeye çalışmışlardır. Bu durumdan hareket 

edilerek pozitivizm, neo-pozitivizm, eleştirel rasyonalite, paradigmatik bilim anlayışı ve 

bilimsel araştırma programları gibi çok sayıda epistemolojik (bilim-kuramsal) 

çözümleme ve modelleme ortaya atılmıştır. Modelleme şu anlama gelmektedir: Başarı 
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kazanmış ve bu başarıyı tutarlı, istikrarlı biçimde defalarca göstermiş bir yapının, ürünün 

bu başarıyı olanaklı kılan arkitektoniğinin açığa çıkarılmasıdır. Epistemoloji bir tür 

modellemeye dönüşürken, sürecin evrimsel düğüm noktalarından ve epistemolojinin ilk 

dönüşümü olan bilgi teorisi modunda, ‘epistemoloji’ başta ontoloji olmak üzere diğer 

felsefi araştırma programlarına göre öne çıkarılmıştır. Ancak bu kez, ilk adımda, Kant ile 

birlikte felsefe ‘bilmek’ söz konusu olduğunda kurucu ve kural koyucu görevinden feragat 

etmektedir. Kant’ın analitik metoduna göre, teorik bilginin nesnel olabilmesi için iki saf 

bilime, yani ‘saf matematik’ ve ‘saf doğa bilimine’ dayanması gerekir. Kant’ın ifadesiyle 

“…çünkü sadece bu ikisi bize görüdeki nesneleri, dolayısıyla onların içinde a priori bir 

bilgi olduğu zaman, o bilginin hakikatini ya da nesnesiyle çakışmasını, yani onun 

gerçekliğini somut olarak gösterebilirler; daha sonra da bu gerçeklikten, analitik yolla 

onun olanağının temeline gidebilir” (Kant, 2000: 28). Buradan çıkış alındığında, XIX. 

yüzyıl sonrası felsefeye (epistemolojiye) düşen görev doğa felsefesinin ve sonrasında 

bilimin başarılı işleyiş prensibinin olanağını kavramak ve bu olanağı diğer alanlara 

açabilmektir. Böylece, Kant’ın epistemoloji anlayışını ve dönemindeki hâkim 

epistemoloji görüşünü, aynı zamanda epistemolojinin bilgi teorisine ve ardından bilim 

teorisine dönüşümünü şu soru etrafında göstermektedir: ‘Metafiziğin gelecekte bilim 

olarak ortaya çıkması olanaklı mıdır?’ Metafiziği eğer bir bilim olarak ele alacaksak, nasıl 

oluyor da diğer bilimler gibi genel ve sürekli bir tasvip kazanmıyor? Fakat eğer bilim 

değilse, nasıl oluyor da bilim iddiasında durmadan böbürlenerek insanın anlama yetisini 

hiç sönmeyen ama hiç de gerçekleşmeyen umutlarla oyalıyor? Kant’ın ifadesi ile 

metafizik: 

Diğer bütün bilimler durmadan ilerledikleri hâlde, bilgeliğin kendisi 

olmak isteyen ve kehanetine hep başvurulan bu bilimde bir tek adım 

bile atmadan hep aynı yerde dönüp durmak, neredeyse gülünç 

görünüyor. (…) –bu bilim ki, başka her şeyde bilgisiz olan herkes, 
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onda kesin bir yargıda bulunmaya cesaret ediyor, çünkü bu alanda 

gerçekten de, esaslı olanı boş laftan ayırt edebilecek kesin bir ölçü 

henüz yoktur (Kant, 2015: 4).  

 

Kant’ın ivediliğini ortaya koyduğu metafizikteki bu açmaz durum, metafiziğin 

olanaklı bir bilim olarak değerlendirilmesinin önemini ortaya koymaktadır. Kant’ın bu 

görüşü onun ünlü ‘Kopernik Devrimi’ ile ilişkili olmakla beraber, bilim felsefesi 

açısından felsefenin bilgi kuramsal dönüşüm evrelerini yansıtması açısından önemlidir. 

‘Esaslı olanı boş laftan ayırt edebilecek kesin ölçü’ arayışı, Kant’tan sonraki bilim teorisi 

çalışmalarında sınırlandırma ayracı sorununa dikkat çekmesi açısından başlangıç kabul 

edilmektedir. Ancak Kant’ı epistemoloji tarihinde öne çıkaran unsur, onunla birlikte, 

başından beri bilgiyi ve değerleri değerlendiren metafizik veya ontolojinin bu sefer 

epistemoloji (bilgi) ile temellendirilebilir olup olmadığının öncelikli soru hâline gelmiş 

olmasıdır. Diğer bir deyişle, Kant ile birlikte dönüşüm geçiren epistemoloji, model olarak 

karşısına formel bir bilim olarak matematiği/geometriyi değil, deneysel fiziği almakta ve 

bunun temellerini araştırma nesnesi hâline getirmektedir. 

XIX. yüzyıl ve sonrası bilim teorisinde, Kant sonrası felsefenin epistemoloji 

odaklı çalışmaya yönelmesiyle birlikte epistemolojiyi kendilerine yegâne çalışma sahası 

ilân eden filozoflar özellikle ontoloji temelli analizleri pek kayda değer bulmamaya 

başlamışlardır. Her ne kadar Kant bu süreçte belirleyici olmuş olsa da bir isme daha hakkı 

teslim edilmelidir: Francis Bacon. Bacon, tabiatı tanımak ve anlamak amacıyla bilime 

dair modelleme etkinliğine ‘tabiata hâkim olma’, yani müdahale değişkenini dâhil 

etmiştir. Bacon’ın tabiata ilişkin gerçekliği yansıtmak adına temsiller üreten ve tabiatın 

bilgisine sahip oldukça gerçekliğe müdahalede bulunan bilimsel yöntem anlayışı temsil 

ve müdahale ilişkisini modellemesi açısından ilk örnektir. Bacon’ın öncülüğünü yaptığı 

temsil- müdahale ilişkisi pozitivist felsefenin yöntemini ortaya koyan Auguste Comte’a 
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yol gösterici olmuştur. Comte’a beşeriyeti tanıma olanağı sağlamış ve doğa bilimleri 

yasalarının diğer alanlara uygulanabilirliği açısından bir görev alanı sunmuştur. Bu 

durum Auguste Comte’un bilimsel modelleme yöntemini, pozitivizm yaklaşımı adı 

altında ortaya koymasını sağlamıştır. Olgulardan hareket eden pozitivizm, doğaya 

yönelerek hipotezler üretirken epistemolojik modelleme temelinde olguların mantıksal 

bağıntılar eşliğinde düzenlendiği pozitif hâle ulaşmıştır. Pozitif hâlde gerçeklik ve 

teorilerin (üç hâl yasası içinde geçirdiği dönüşüm üzerinden) ilişkisi ortaya 

koyulmaktadır.  

Comte, farklı gerçeklik temsillerinin oluşmasında, tümevarım yönteminin 

kullanımının gerçeğe en yakın temsillere ulaşmayı sağladığını tespit etmiş ya da daha 

doğru bir ifadeyle, öne sürmüştür. XIX. yüzyılda ortaya çıkan pozitivizmin yeniden 

değerlendirilmesi ve onun bilimsellik iddiasını devam ettirmek için ortaya atılan neo-

pozitivizm, dil ve mantık odağında gerçekliğin dilsel ifadeler (temsiller) aracılığıyla nasıl 

ortaya koyulduğunu açığa çıkarmayı amaçlamıştır. Bu amacın, aynı zamanda felsefeye 

akademik bir alan da açacağı düşünülmüştür. Böylece, felsefe bilgi/bilim teorisine 

dönüşürken, bilimselliğini dilsel çözümleme etkinliği olarak ortaya koyacaktır. Dil ve 

mantık çözümlemeleriyle olguları dilsel bağlamları üzerinden açıklamak felsefenin 

görevi hâline gelmiştir. Neo-pozitivizm bilimsel gerçeklik kriterini dilsel önermelerin 

‘anlamlı’ veya ‘anlamsız’ olması üzerinden karşılıklı olarak kurmaktadır. Dilsel 

önermelerin (temsillerin) gerçeklik ile kurdukları bağın niteliği ile anlamlı olabilmeleri 

için gereken koşul örtüştürülmektedir: Bunun için koşul empirik / deneysel 

doğrulanabilirliktir. Dikkat edileceği üzere, burada ‘doğrulanabilirlik’in kendinden açık, 

problemsiz bir protokol koşul olduğu kabulü söz konusudur. 

XX. yüzyıl bilimini konu edinerek, neo- pozitivizmin ortaya koyduğu felsefi 

tartışmaların etkisinde bilim görüşünü geliştiren bilim felsefecisi Karl Popper, bilimsel 

araştırmanın mekanizmasının pozitivist bilim modellemesinin görüşlerinden farklı bir 
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şekilde gerçekleştiğini öne sürmüştür. Popper tarafından teorilerin ve / veya hipotezlerin 

hiçbir zaman doğrulanamayacağı ancak yanlışlanabilir olmalarının ortaya koyulmasıyla 

ayırıcı bir ölçütten bahsedilebileceği savunulmuştur. Böylece, epistemolojik ayraç ya da 

protokol koşul olarak doğrulanabilirliğin göründüğü denli problemsiz olmadığı 

gösterilmekte ve pozitivist bilim görüşünün teorilerin deneysel doğrulamalar sonucunda 

gerçekliğe ulaştığı düşüncesinden uzaklaşılmaktadır. Bu minvalde, pozitivist bilim 

görüşünün merkezine koyduğu doğrulanabilirlik ilkesi Popper’ın bilimsel görüşünde 

yanlışlanabilirlik ilkesiyle yer değiştirmiştir. Popper’ın bilim teorisinin temeline 

yerleştirdiği yanlışlanabilirlik ilkesi temsillerin içindeki tutarsızlıkların saptanması için 

kullanılan bir yöntem değildir. Aksine temsilleri nispeten gerçekliğe en uygun duruma 

getirebilmek için çetin sınama süreçlerinde yanlışlanabilen temsiller üzerinden gerçeklik 

değerlendirmeleri yapılmasını sağlamaktadır.  

Yanlışlanabilir olmak, bilgi -özelde ve rafine hâlinde bilimsel bilgi- için aranan 

protokol koşuldur. O hâlde, yanlışlanabilir önermelerin gerçeklikle neden temas 

ettiklerinin ontolojik olarak da gösterilebilir ve savunulabilir olması gerekir. Bu da bilim 

teorisinde realizm tartışmasını geri getirmektedir. Realist dünya görüşü ile birlikte 

doğruluğa yaklaşma fikri, Popper açısından bilimin kullandığı idealleştirici tutumun 

doğru anlaşılması için vazgeçilmez görülmektedir. Ona göre, bilim insan fikirlerinin 

üretim sistemidir: Buraya kadar idealizm haklıdır. Ancak bu fikirler olasılıklar karşısında 

başarısızlığa uğrayabilir. Bu yüzden sonuç olarak realizm haklıdır (Popper, 2015: 37, 38). 

Popper bilimsel realizm tartışmalarındaki görüşleri doğrultusunda metafiziksel 

realist olarak adlandırılmaktadır. Popper’ın ifadesiyle ‘…kendimi, gelişim kuramını 

kabul eden ve izninizle belirtmek isterim ki, bilgimizin büyümesine ilişkin dinamik 

problemi bilim kuramına sokmuş olan bir metafiziksel realist olarak tanımlıyorum 

(Popper, 2015: 77, 78). Çünkü epistemoloji ontolojinin temeli olarak kabul edilemez. Bu 

bağlamdaki gerçeklik tanımı Popper’ın Dünya 1’i taşlar, ağaçlar, hayvanlar gibi fiziksel 
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dünyanın şeyleridir. Buna ek olarak, Popper, Dünya 1’deki şeyleri doğrudan veya dolaylı 

olarak etkileyebilecek şeylere de ‘gerçek’ demeyi önermektedir. 

 

Dünya 3 Dünya 1’i genellikle psişik Dünya 2’den geçerek dolaylı 

olarak etkiler. Hatta belki de bu sadece çoğunlukla değil, daima 

böyledir, yani Dünya 3 Dünya 1’i asla doğrudan değil, yalnızca Dünya 

2’den geçerek etkiler. En azından örneğimiz her 3 Dünya’nın da, yani 

sadece Dünya 1’in değil, Dünya 2’nin hem de Dünya 3’ün 

gerçekliğini, gerçek olduğunu göstermektedir (Popper, 2015: 79, 80). 

 

 Gerçeklik müdahale düzeyinde ‘bizi etkileyen şeyler ve bu etkileyen şeyleri 

etkileyen şeyler’ üzerinden kurulduğundan tartışma ontolojik değil epistemolojik bir hâl 

almaktadır. Söz konusu olan, bizi etkileyen ve bizim etkileyebileceğimiz şeyler temsiller 

odağında düşünmenin ürünüdür. Böylece, gerçeklik ‘temsil problemi’ altında 

tartışılabilmektedir. Popper, subjektif bilgi ve nesnel bilgi arasındaki ayrımı bilginin elde 

edildiği epistemolojik temelin farkıyla ortaya koymaktadır. Ona göre, teorilerin tüm 

bilgisinin deneyimden türetildiği ve tümevarım yöntemiyle elde edildiği veya yaratıldığı 

görüşün temelinde subjektif epistemoloji yer almaktadır. 

 

Ampirist (deneyimci) filozofların niyetleri, Bacon'dan Hume, Mill ve 

Russell’a kadar pratik ve gerçekçi olmaktır. Berkeley'in istisnası 

dışında, hepsi pratik ve realist olmak istiyordu. Fakat onların öznelci 

epistemolojileri (subjectivist epistemology) realist görüşleriyle ters 

düşmektedir. Duyu deneyimine önem atfetmek yerine, bu 

epistemologlar  ‘tüm bilginin duyu deneyiminden türetildiği’ ve eşit 

şekilde ‘endüktif olarak türetilmiştir’ ya da daha sık olarak 
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‘kaynaklandığı’ ifadeleriyle dünya hakkındaki teorilerimizi test etmek 

veya kontrol etmek sınırlı güçte olduklarını açıkça göremediler 

(Popper, 1996: 81). 

 

Empirik (deneysel) filozofun 'tüm bilginin türetildiği duyu deneyiminden elde 

edildiği’ görüşü tüm bilginin şu anki duyu deneyimimizin (Hume'un düşünme ideleri) 

veya geçmiş anlamda deneyimlerimizin (Hume'un izlenim ideleri) zorunlu olarak 

bilgisine götürmektedir (Popper, 1996: 82). Başka bir ifadeyle, zihnimizde olup bitenlerin 

tüm bilgi kaynağı duyu deneyimidir. Bu subjektif temelin üzerinde nesnel teoriler 

oluşturulamaz, çünkü gerçeklik tamamen öznel fikirlerin ve hayallerden meydana 

gelmektedir. Dünyanın öznel görüşler tarafından oluşturulması, yani bir tür idealizm 

öğretisidir ve reddedilemez. O hâlde, subjektif epistemoloji anlayışı idealist bir 

gerçekçiliğe yol açmaktadır. Bu noktada Popper gerçekliğin (dünyanın) düşüncelerden 

ortaya çıkarıldığı idealist görüşü reddetmektedir. Reddedilemeyen idealist bir 

epistemolojik temelde gerçekçilik ortaya koyulamamaktadır. Bu iki durum da ne 

kanıtlanabilir ne de reddebilir düzeydedir, çünkü bunlar metafiziksel temele sahiptirler. 

Böylece, Popper metafiziksel idealizm görüşlerine karşı çıktığı noktada metafiziksel 

realizm görüşünü savunmaya başlamıştır.  

Popper bilimsel realizm görüşünü başka bir argümanla da desteklemektedir. 

Popper’ın bu argümanda temsil ve gerçeklik arasında nedensel bir bağı kurduğu 

görülmektedir. “Gerçek” terimini Popper şu şekilde ele almaktadır:  

 

Gerçek teriminin en merkezi kullanımı, bir bebeğin kavrayabileceği ve 

tercihen ağzına koyabileceği sıradan büyüklükteki materyaller oldukları 

tanımıdır. Buradan ‘gerçek’ teriminin kullanımı ilk olarak elle 

kavranamayacak kadar büyük trenler, evler, dağlar, dünya ve yıldızlar gibi 
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şeylere genişletilmiştir. Ayrıca daha sonra sıvılar, hava, gazlar, moleküller 

ve atomlara daha küçük şeylere kadar genişletilmiştir. Bu genişlemenin 

arkasındaki ilke nedir? Ben öneririm ki gerçek olduğunu düşündüğümüz 

varlıklar gerçek varlıklar (prima facie) üzerinde nedensel bir etki 

gösterebilmelidir. Yani, sıradan büyüklükteki maddi şeylerin üzerindeki 

nedensel etkileri ve sıradan maddi şeylerin dünyasındaki değişikleri gerçek 

olduğu düşünülen varlıkların nedensel etkileri tarafından açıklayabiliriz 

(Popper&Eccles, 1977: 9).  

 

Gerçekliğin nedensellikle ilişkisi olması ve gerçeklik düşüncelerinin bizim 

dünyayı değiştirme yetimizden ortaya çıkması gerekmektedir. Bu tür ‘gerçeklik’ 

düşüncesi ‘temsil’in gerçekliğinden bizi etkileyen ve bizim etkileyebileceğimiz şeylerin 

gerçekliğine doğru bir geçişin göstergesidir. Başka bir şeyi etkileyebildiğimiz ya da 

dünyanın bizi etkilemek için kullandığı şeyin gerçekliğini kabul etmekle işe 

başlanmalıdır. Bu noktada müdahalenin gerçeklik için protokol koşul olması ile temsiller 

ile gerçeklik arasındaki ilişki problemi modern bilim devrimi süreci ile uyuşmaya 

başlamıştır.  

Bilimin, en belirgin amacı, deney ve gözlem düzeyinde sahip olduğu öngörü ve 

kestirimsel bakış açısı ve onun doğrudan çıktısı olan müdahale edebilme gücünü 

kullanmaktır. Pragmatistler için bilimin gücü bu noktada ortaya çıkmaktadır. Diğer 

taraftan bilimin diğer bir amacı, doğruya mümkün olduğu kadarıyla yaklaştıran 

açıklamalar (temsiller) üretmektir ve bu durum da realistler için bilimin nihai amacını 

ortaya koymaktadır. Duruma pragmatist açıdan bakıldığında, alternatif açıklamalar 

(temsiller) arasında değerlendirme yapılmasının ön koşulu, bilimin öngörü gücünün 

sınanabilir sonuçlarına sahip olması ve ona bağlı olarak da gerçekliğe müdahale edebilme 

gücünün olmasıdır. Öyleyse, teoriler / temsil sistemleri arasında değerlendirme yapmak 
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söz konusu olacaksa doğruluğa yaklaştıran temsiller ortaya koymanın (realist görüş) yanı 

sıra temsillerin doğrudan gerçekliği etkilediği ya da onlar aracılığıyla gerçekliğe 

müdahalede bulunduğu (pragmatist görüş) ölçüde gerçeklikten bahsetmek 

gerekmektedir. O hâlde elimizde rasyonalite başlığı altında tartışılabilir olan temsiller 

arası karşılaştırma ve realizm problemi ve diğer tarafta gerçeklik -  temsil ilişkisi için 

yegâne protokol ölçütün müdahale olduğunu öne süren pragmatizm -  realizm ilişkisi 

vardır. Çağdaş bilim felsefecisi Ian Hacking, ‘rasyonalite’ odağındaki bilim 

mekanizmasının yol açtığı kriz ile bilimsel gerçekçilik odağındaki tartışmaların temsil 

kanadından müdahale kanadına geçtiği bu sürece dikkat çekmektedir.  

 

Ian Hacking’in Probleme Yaklaşımı 

XIX. yüzyıldan bu yana bilimi ve bilimsel bilgiyi konu edinen araştırma çerçevesi 

olarak bilim teorisi, birbirinin ardılı, alternatifi veya karşıtı epistemolojik temellerde bilim 

modellemelerine şahit olmuştur. Temsil ve gerçeklik problemine çözüm olarak Auguste 

Comte’un pozitivizm yaklaşımdan neo-pozitivistlerin mantıksal çözümleme biçimlerine 

ve Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos, Paul Feyerabend gibi bilim felsefecilerinin 

alternatif bilim modellemeleri tarihsel süreçte yerlerini almıştır.10 Bu bilim 

modellemelerinin bir kısmının ‘rasyonalite’ temelinde teorilerle (temsillerle) gerçekliği 

ortaya koyduklarını savunmaları, modellemelerin hatalarını gözler önüne sunmaktadır. 

Rasyonalitenin gerçeklik temelinde değerlendirilmesi ve rasyonalite ile gerçeklik 

arasında doğrudan bir bağlantı kurulması bilimin güncel mekanizmasına uygun 

düşmemektedir. Diğer bir deyişle, ortada alternatif teoriler olduğunda, gerçekliğe uygun 

düşen veya gerçekliği tam olarak yansıtan teorinin hangisi olduğuna dair seçimin sadece 

                                                
10 Bahsi geçen bilim felsefecilerinin alternatif bilim modellemelerinin konuyla ilgili detaylı anlatımına tezin 

ilerleyen bölümlerinde yer verilmektedir.  
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ve sadece rasyonalite (verili, değişmez ve nesnel bir algoritma veya mantık izlenerek) 

temelinde yapılabileceği kabulü, bilimin işleyişine uymamaktadır. Rasyonaliteye duyulan 

güvensizlik ortamı epistemolojik bir sorun olan rasyonalite krizinin11 baş göstermesine 

ve bilim felsefecilerinin (bilim teorisyenlerinin) bilimdeki rasyonalite krizini aşmak için 

bilim – gerçeklik ilişkisini farklı meta-temsiller aracılığıyla ortaya koymalarına neden 

olmuştur.   

Ian Hacking’e, bilim felsefecilerinin rasyonalite ve gerçeklik ilişkisine duydukları 

kuşkucu tavırlarının, meta düzeyde bilimsel modellemelere yönelik güven krizi de 

yarattığını fark ettiren sebep, farklı gerçeklik temsillerinin ortaya atılmış olmasıdır. 

Bilimin (veya bilimselliğin) karmaşık ilişkisinde akıl, kanıt ve yöntemle ilgili rasyonalite 

ve bunların uygulandığı dünyanın ne olduğu, dünyanın içinde ne olduğu ve dünyadaki 

doğruluk ve gerçeklik arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğu ve denetlendiği probleminin 

temelinde yer alan gerçeklik, bilim felsefesinin iki önemli başlığıdır. Bilimsel gerçekçilik 

tartışmalarının çoğu temsil, teori ve gerçeklik açısından değerlendirilmektedir. Teoriler 

dünyanın nasıl olduğunu gösteren temsil etme biçimleridir. Bu noktada, gerçekliğin 

teoriler aracılığıyla temsil edildiği düşünülmektedir. Fakat bu durumda, temsil kavrayışı 

kontrolsüzce her şeyi kapsar hâle gelebilmektedir. Yani, dil ile kurulan her anlatı birer 

temsil olarak kabul gördüğünden, bilimin temsillerinin veya bilimsel temelli temsillerin 

diğer tüm temsil biçimlerinden nasıl ayırt edileceği belirsizleşebilmektedir. Genel kabule 

göre mitostan logosa geçerken aşıldığı düşünülen bu problem, Descartes’ın, Locke’un ve 

belki de Kant’ın çalışmalarında insan aklının ideleri (temsilleri) nasıl ürettiği veya nasıl 

ilişkilendirdiği üzerine yapılan araştırmayla tekrar ele alınmış ve nihayetinde XX. 

yüzyılda bir kez daha karşımıza çıkmıştır. Tüm bu çalışmalarda aranan ve aranılan yerde 

                                                
11 Hacking’in ifade ettiği ‘rasyonalite krizi’ ortaya çıkışı ve krizin aydınlattığı kısımların çözümüne ilişkin 
fikirler üretilmesinde Thomas Kuhn’un önemli katkıları olmuştur. Kuhn’un ‘rasyonalite krizi’ bir temsilin 

diğer bir temsile göre gerçekliği ortaya koymasındaki başarının ‘rasyonalite’nin karar verebileceği bir kriter 

üzerinden elde edilemeyeceği sorunudur. Bu krizin Kuhn’un bilim modellemesi üzerindeki etkisini ortaya 

koyabilmek adına tezin ilerleyen bölümlerinde detaylı anlatımına yer verilmiştir. 
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bulunan kriter rasyonalite (akıl, yöntem, değişmez bir algoritma) olmuştur. Mitostan 

logosa geçişin, tüm bir modern felsefenin akıl, anlak ve ide analizlerinin, pozitivizm ve 

neo-pozitivizmin dil (bilim dili) analizlerinin XX. yüzyılda ulaştığı nokta, teoriler 

(orijinal terimiyle paradigmalar) arası eş-ölçülemezlik (yani karşılaştırılamazlık) 

problemi olmuştur. Böylece ‘rasyonalite krizi’ ortaya çıkmıştır. Ancak bu durum 

temsillerin (teorilerin) ışığında gerçekliğe müdahalenin denkleme katılmasıyla değişime 

uğramaktadır. Başka bir deyişle, dünyanın nasıl olduğunu aktarmak için kullandığımız 

teorileri gerçeklik temsilleri olarak kullanarak deney ve bunu izleyen teknoloji ile temsil 

ettiğimiz dünyayı değiştirmeye (müdahale etmeye) başlarız. Bu bağlamda, Hacking bilim 

felsefesindeki rasyonalite krizine çözüm aramak için ayrıntılı deney, gözlem, 

spekülasyon, hesaplama, ölçme ve bilimsel gerçekçilik analizlerinin doğru ve yerinde 

yapılması gerektiğini savunurken bu analizlerin dünyayı değiştirmek için müdahale 

araçları olarak kullanılabilir olmasının koşul-analiziyle krizin sonlandırılmasına yönelik 

yeni bir görüş ortaya koymaktadır.  

Bilimsel gerçekçilik için doğru teoriler tarafından teori çerçevesinde tarif edilen 

hâllerin ve süreçlerin gerçekten var olduğuna dair realist görüş hâkimdir. Diğer bir 

taraftan gerçekliği teorilerin dünyanın nasıl olduğu ile ilgili kanıtlar olarak değil, onların 

entelektüel araç olarak ne kadar işe yaradığına dair inancı benimseyen pragmatizm de 

etkili bir görüş olarak yerini almıştır. Hacking, bilimsel gerçekliğin teori etrafında 

toplanmasından ve deneyin gerçekliğe müdahale etme özelliğinin uzun zamandır bilim 

felsefecileri tarafından ihmal edilmesinden rahatsızlık duymaktadır. Bilimin temel 

amaçları arasında biri temsiller oluşturmak ve diğeri deney yapmak yer almaktadır. O 

hâlde,  Hacking’in bilimin iki önemli amacını birleştirdiği ‘temsil- müdahale’ ilişkisi 

teorilerle ilgili bilimsel gerçekçilikten daha fazla deney ve deneyi izleyen teknoloji ile 

gerçekliğe müdahale edilen gerçekçilik görüşüne geçişi ortaya koymaktadır. Gerçekliğin 

doğru bir şekilde ortaya koymak iddiasında ortaya çıkan teoriler, temsil sistemleri olarak 
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doğruluğu (hakikati) hedeflemektedirler. Ancak, yine de gerçekliğin aktarılmasında 

teoriler yetersiz kalmaktadırlar. Çoğu durumda teoriler hedefe aldıkları doğruluğa 

ulaşamazlar. Bu durumda teoriler, birer entelektüel kurgu olarak, doğruluğa katkılarını 

işe yararlılık, uygulanabilirlik ve öngörüde başarılı olabilmeleriyle ortaya 

koymaktadırlar.  

Düzenli ve tutarlı fenomenlerin desteğiyle oluşturulan teoriler aracılığıyla 

gerçeklik temsilleri yerini, deney ve bunu izleyen teknolojinin dünyaya müdahale ettiği 

ve protokol kriterin müdahale gücü olduğu bir gerçeklik temsiline bırakmaktadır. Bu 

durum, Ian Hacking’in bilim modellemesi bağlamında realizm ve pragmatizm uyumunun 

ortaya koyulmasıdır. Uyumun temelinde “teorilerin doğrudan gerçekliğin temsil şekilleri 

olduğu” yargısından kurtulmak için “gerçekliğe müdahale etmek için temsil (teori) 

ürettiğimiz dünya” yargısının benimsenmesi yer almaktadır. Böylece, temsillerin 

(teorilerin) ışığında tasarlanan deney sistemleri ve bunu izleyen teknoloji ile ‘temsil 

edilen dünya’nın gerçekliğine müdahale edilmektedir. Müdahale edebilmek aynı 

zamanda, gerçekliğe müdahale edebildiğin ölçüde yaklaşmak anlamına gelmektedir. 

Böylece rasyonalitenin tek başına gösteremediği (ya da kanıtlayamadığı) doğruluk 

iddiasını, pragmatik ölçüt tamamlayıcı biçimde gösterebilmektedir. 

Tez Çalışmasının Problemi Ele Alış Çerçevesi 

Bu tezin temel amacı, Hacking’in ‘gerçeklik’ problemlerine ilişkin görüşü 

doğrultusunda teorilerin değerlendirilme ölçütü olarak ‘yararlılık, işlevsellik, 

araçsalcılık’ gibi nitelikleri barındıran pragmatizm akımı ile teoriler tarafından tarif edilen 

dünyanın hâl ve süreçlerinin gerçekten var olduğunu ortaya koyan realizm akımı 

arasındaki uyumun tespit edilmesidir. Hacking’in düşüncesi ve özelde Hacking’in eserleri 

arasında problemi ortaya koymakta ve çözüm aramakta en etkili olduğu düşünülen Temsil 

ve Müdahale adlı yapıt tezin temel aldığı çalışmadır. Bu yapıtın ilk bölümü olan Temsil 
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bölümünde işlenen bilim felsefesinin yöntemsel bir disiplin altında bilim etkinliğini 

dünyayı doğru teoriler tarafından temsil edebilme çabası yerini, ikinci bölümü olan 

Müdahale bölümünde teorilerden türetilen deneysel sonuçlar, matematiksel teknikler gibi 

müdahale araçları vasıtasıyla gerçekliğe etki eden süreç açıklanmaktadır. Ayrıca, 

Hacking’in kendisinden önceki bilim felsefesi teorilerine getirdiği ‘deneysel süreçlerin 

doğru amaçla kullanılmadığı ve teori yüklü bilim etkinliği eleştirisi’nin kendi alternatif 

bilgi teorisinin (epistemolojisinin) ortaya çıkmasında ne derecede etkili olduğuna 

bakılması bu çalışmanın diğer bir amacıdır. Bilim teorisi tarihine bakıldığında 

alternatifler ortaya çıktıkça ve bu alternatifler arasında hangisinin bilimi ‘gerçek hâliyle’ 

modelleyebildiği sorunsalı diğer bilim modellemelerinden şüphe duyulmasına neden 

olmuştur. Hacking’in görüşü hâli hazırdaki problemlerin çözümü olarak bilimi ‘gerçek 

hâliyle’ modelleyen alternatifler arasında değerlendirilmeyi hedeflemektedir. Bu durum 

da tezin önemini ortaya koymaktadır. 

Doğa biliminde yakalanan başarılı bilim modelinin diğer bilim dallarına 

uyarlanma çalışmaları ile epistemolojinin modern bilim devrim süreci ile paralel değişimi 

başlamıştır. Geçmiş yüzyıllardaki doğa biliminde temsilin ve müdahalenin birbirine 

kenetlenme süreci yaşanmıştır ve bu sürecin felsefedeki yansıması gecikmiştir. Bu 

tarihten itibaren ortaya konulan bilim modellemeleri epistemolojik çözümleme 

sistemlerinde ‘temsil- gerçeklik/ hakikat’ odağında yoğunlaşmıştır. XIX. yüzyıl ve 

sonrası bilimini/ bilimsel bilgisini konu edinen bilim teorisi tarihi birbirlerine rakip 

gerçeklik temsillerinin sıralanmasına şahit olmuştur. Kuhn ve ardıllarının devrimsel 

temsil geçişlerinde farklı gerçekliklere karşılık geldiği düşüncesiyle bilimsel gerçekçilik’i 

güncel bir tartışma hâline getirmişlerdir. Farklı yöntemler kullanılarak yeni teori 

sistemleri oluşturulmuş, dolayısıyla yeni temsiller ortaya koyulmuştur. Buraya kadar 

gerçeklik temsilin bir özelliği olarak ortaya koyuluyor olsa da alternatif temsillerin 

yarışmaya başlaması ile birlikte hangi temsilin gerçekliği daha iyi ortaya koyduğu 
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problemi baş göstermiştir. Bu problem, temsillerin içeriğini araştırma ve temsil 

sistemlerini yanlış temsile götüren unsurların tespit edilme sürecine götürmüştür. Ancak, 

gerçeklik temsillerinin sunulduğu bu bilim modellemeleri felsefenin dört yüz yıldır 

kapatmaya çalıştığı temsil- gerçeklik ve müdahale arasındaki boşluğu kapatmak için 

yardımcı olamamışlardır. O hâlde, temsil ve müdahalenin iç içe geçtiği bir epistemoloji 

çözümlemesi birkaç yüzyıl önce doğa biliminin yakaladığı epistemolojik kenetleme 

modellemesini felsefenin de elde etmesi anlamına geliyordu. Bu kenetlenme modelinin 

daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle ‘temsil’ ve ‘müdahale’ ilişkisinin bilim tarihi 

boyunca nasıl bir seyir izlediğinin anlatımına ihtiyaç duyulmaktadır.  

Bu ihtiyaç doğrultusunda tezin birinci bölümünde ‘Bilgi Teorisinde Temsil 

Fikrinden Pragmatizme Geçiş’ başlığı altında, Parmenides’le birlikte ‘episteme’ (bilgi) / 

‘doksa’ (kanı/sanı) ayrımının entelektüel gündeme getirilmesi, XIX. yüzyıl ve sonrası 

doğruluk ve onunla ilişkili olarak bilgi problemini çözmeye yönelik ortaya atılan farklı 

temsillerin bu ayrımı nasıl ortaya koyduğu realizm ve pragmatizm açısından 

incelenecektir. Gerçekliği sistematik bir bilimsel yöntem izleyerek ortaya koymayı 

hedefleyen Francis Bacon, Rene Descartes ve John Locke gibi felsefecilerin temsil 

fikirleri ele alınacaktır. Popper’ın bilim modellemesinin nihai amaçlarından biri olan 

mantıksal tutarlılığı sağlamak adına ad hoc (yardımcı önermeler)12 ortaya koyması ve 

Kuhn’un rasyonalite krizi üzerinden ele aldığı gerçeklik ve doğruluk probleminin 

incelemesi yapılacaktır. Feyerabend’in Kuhn’un işaret ettiği ‘rasyonalite krizi’ni bu 

bağlamda nasıl ele aldığı ve eş-ölçülemezlik tezi üzerinden alternatif temsillerin 

karşılaştırılmasına yönelik fikirleri doğrultusunda ele alınacaktır. Bilim tarihi boyunca 

gerçekliği en doğru şekilde modellemeyi hedefleyen bu bilimsel modelleme şekilleri, 

tezin ikinci bölümünde Hacking’in görüşündeki pragmatizm ve realizm uyumunun 

                                                
12Ad hoc terimler olarak adlandırılan ifadeler Hacking’in kullanımına uygun bir şekilde fizikteki standart 

hamleler olarak kullanılmıştır. Denklemlerin fenomenlere uyması için, neden biri yerine diğerinin işe 

yaradığını bilmeden, denklemler için raftan bazı standart fazladan terimler alınması olarak açıklanmaktadır.  
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izlerinin aranmasını kolaylaştıracaktır. Çünkü problemlere getirilen çözüm denemeleri ile 

Hacking’in felsefesi üzerindeki dönüştürücü etkilerinin nasıl ölçülebileceği ortaya 

çıkacaktır. 

İkinci bölümde ise Hacking’in XIX. yüzyıl ve sonrası meydana çıkan özellikle 

pragmatizmin öncü üç önemli ismi William James, Charles S. Peirce ve John Dewey’in 

üzerinden pragmatist epistemolojinin tezin bağlamına uygun tespitlerine yer verilecektir. 

Üçüncü bölümünde ise tezin birinci ve ikinci bölümünün tespitleriyle uyumlu Hacking’in 

bilim felsefesi görüşündeki pragmatizm ve realizm arasındaki uyum ortaya koyulacaktır. 

Hacking’in “yeni deneyselcilik” adını verdiği temsil- müdahale ilişkisinde bilim 

felsefesinde deneyin önem ve konum seviyesinin değiştiği bilim modellemesi, 

pragmatizm ve realizm uyumu üzerinden betimlenmeye çalışılacaktır. Gerçeklik ve 

temsillerle ilgili antropomorfik yaratıların gerçeklik ve gerçeklik karşıtlığı tartışmalarında 

her zaman sonuçsuz kalması sebebiyle Hacking yönünü temsil seviyesindeki gerçeklik 

ve doğruluk probleminden deneye ve müdahaleye çevirmiştir. Deney yapmanın çeşitli 

yollardan etkileşimi spekülasyon, hesaplama ve ölçme gibi deneysel müdahale araçları 

bulunmaktadır. Hacking’in temsilci gerçeklikten müdahaleci gerçekliğe geçişinde 

spekülasyon, hesaplama ve ölçme gibi gerçekliğe müdahale araçlarıyla gerçekliği 

aktarmakta sorunlar yaşadığı gözlenirken yeni deneyselciliğin ulaşmak istediği gerçekçi 

bakış açısı varılmak istenilen nihai noktadır. Hacking’in hedefi sonuçta bizi bilimsel 

gerçekçi yapması gereken şeyin gerçeklikleri verili olan nesneler veya kavramlar 

hakkında düşünmek değil, dünyayı değiştirmekle mümkün olduğuna dikkat çekmektir. 

Bu görüşler doğrultusunda, Hacking’in temsil fikrinden müdahale eden kanada kaymasını 

realist bakış açısından bilim tarihine pragmatizm ile uyumlu işleyen bir bilim 

mekanizması kazandırması olarak değerlendirmek mümkün hâle gelecektir. 



24 

 

I. BİLGİ TEORİSİNDE TEMSİL FİKRİNDEN PRAGMATİZME GEÇİŞ 

Bilim tarihi boyunca temsil etme fikri çeşitli şekillerde yapılmıştır. XVI. ve XVII. 

yüzyıl epistemolojisi etrafında değerlendirildiğinde Francis Bacon, Rene Descartes ve 

John Locke gibi felsefecilerin bilgi ve kanı/sanı ayrımına nasıl vardığı, insan bilgisinin 

kaynağını, kesinlik derecesini ve genişliğini nasıl araştırma yoluna gittiği realist görüşün 

farklı temsil örnekleri olarak bilim tarihinde yerini almıştır. Bu filozofların ortak noktası, 

temsil sistemleri oluştururken doğa bilimi modelini felsefeye ‘yöntemli bilme’ anlayışı 

aracılığıyla uygulama girişiminin önemini fark etmiş olmalarıdır. Bu ‘yöntemli bilme’ 

arayışı, birbirinden farklı yöntemler türetilmesi ile farklı temsillerin ortaya çıkma sürecini 

izlemiştir. Temsil etme işlemi tamamlandığında, temsillerin bir özelliği olarak gerçeklik 

kavramı da ortaya çıkmıştır. Farklı temsil sistemleri doğru gerçeklik temsilleri için gerekli 

doğru yöntemin bulunması problemini beraberinde getirmektedir. Kendisine yöntemsel 

bir kılavuz arayan felsefe, temsil-gerçeklik ve bilgi- temsil arasındaki ilişkiyi irdelemek 

için bahsi geçen temsil sistemleriyle epistemolojik bir çalışma alanına yoğunlaşmıştır.  

XVII. yüzyıla kadar gelen süreç doğa biliminde gerçekliğin ortaya koyulduğu 

temsil sistemleriyle gerçekliğe müdahalede bulunulan deneysel bilimin örtüşmesine 

sahne olmuştur. Bu tarihten itibaren doğa biliminde yakalanan temsil- müdahale 

birlikteliğinin örtüşmesi Modern Felsefe’nin başlangıcıyla felsefedeki açığın 

kapatılmasına yönelik bilim modellemelerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu 

çalışmalar içerisinde özellikle temsil etme fikrinin doğanın saf gözleminden deneysel 

bilim verileriyle temsil etme biçimine geçişteki Francis Bacon’ın fikirleri öne 

çıkmaktadır. Bacon tabiatın (gerçekliğin) kendi hâllerinde olduğu gibi keşfedilmesi 

yerine tabiat üzerinde müdahalede bulunduğumuz ölçüde ortaya çıkarılması yönündeki 

düşünceleriyle bir tür pragmatist görüş ortaya koymaktadır. Tabiatı (gerçekliği) temsil 

etmek için ortaya koyulan gerçeklik temsilleri doğruya ulaşmayı temsillerin kendi hâlinde 
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değerlendirilmeleri yerine temsillerle diğer gerçekliklere katkıda bulunabildikleri ölçüde 

değer kazanmaktadırlar. Bu durum, Bacon’ın başlattığı deneysel bilimin ilk izlerinin 

tabiatın temsilleriyle doğruya ulaşmak ve temsillerin gerçekliğe müdahalede bulunduğu 

ölçüde (pragmatist bakış açısı) kesiştiği görülmektedir. 

Bacon tabiata (gerçekliğe) hâkim olmanın onun yasalarını bilmekle mümkün 

görmektedir ve bunun için de yeni bir tabiat felsefesinin gereğini öngörmüştür. Bacon 

yalnızca deneysel bilimin önemini ortaya koyması, tecrübeyi en iyi ispat şekli olarak 

görmesi ve kavramlar üzerinde düşünmeyi bıraktığımızda gördüğümüz tabiata bakmakla 

gerçekliğe yönelmenin önemine dikkat çekmeye çalışmıştır. Bacon için bilim etkinliği 

gerçekliği ortaya koymak için deney ve gözlem verileriyle desteklenen temsillerle ifade 

edilmeliydi. Ancak, Bacon’ın kendisi her ne kadar tabiatı (gerçekliği) deney ve gözlem 

ile desteklenmenin ötesine geçememiş olsa bile sadece deney bilgisiyle yetinmemesi 

gerektiği ve ispatlanabilen (gerçekliğe müdahale araçları olarak ölçme, hesaplama gibi) 

matematiksel verilerle desteklenen bilime yönelmenin önünü de açmaktadır. Böylece, 

tabiat yalnızca duyular ile anlaşılmayan, düşünme yoluyla spekülasyonlar ile ilerlemeyen 

veyahut algılanan şeylerin kavramlar hâlinde sınıflanmasının da ötesinde gerçekliğe 

sahiptir. O hâlde, tabiatı (gerçekliği) gerçekten kavramak için deneysel bilime yardımcı 

gerçekliğe müdahale araçları olarak matematiksel ölçme ve hesaplamanın da 

uygulanması gerekli görülmektedir. Belki de Bacon felsefenin deneysel ve rasyonel 

bölümlerinin birlikteliğini ilk ortaya koyan isim olmayabilir; ancak Bacon’ın bilimi hem 

karıncanın (deney verilerini toplamak) hem de örümceğin (gerçekliği kendi 

malzemeleriyle (rasyonalite temelinde temsillerle) ağlar kurmak) yeteneklerine sahip ama 

aynı zamanda hem deneyleri hem de spekülasyonu sindirip yorumlama gücüne sahip olan 

arı gibi olmalıydı (Hacking, 2016: 312). 
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1.1. Bilgi Teorisinde Temsil ve Yöntem 

XVII. yüzyıl epistemolojisine yön veren isimlerden Francis Bacon, insanın 

yöntemli düşünmesini sağlamak ve bu doğrultuda yöntemli bilme anlayışının 

benimsenmesi yolunda düşünceler ortaya koymuştur. Bacon, temsillerin 

oluşturulmasında bir yöntemin varlığı ve temsil - bilgi ilişkisinde temsillerin 

karşılaştırılmasını sağlayan bir ölçütün (müdahalenin) gerekliliği üzerinde çalışmalarını 

konumlandırmıştır. Bacon, kendisinden önceki klasik epistemolojinin temsilcileri 

Platoncu, Aristotelesçi, Epikurosçu ve Stoacı gibi okulların benimsedikleri anlayışın 

Skolastik dönem görüşüne benzerliğini dile getirmiş ve bu anlayışların temsilleri 

oluşturmak için gerekli ‘yöntem’den yoksun olduklarını ifade etmiştir. Böylece, modern 

felsefe Bacon’ın ‘yöntemli bilme arayışı’ ve Descartes’ın görüşleri doğrultusunda 

kurulmaya başlamıştır.  

Dönem koşulları düşünüldüğünde felsefe ve bilim iç içe geçmiş iki etkinliktir. Bu 

hususta, modern bilimin Galilei Galileo tarafından temelleri atılmış ve bu temeller 

modern felsefeye bir yol gösterici olarak kullanılmıştır. Galileo’nun modern felsefeye 

olan ilk etkisini, Bacon’ın tabiattaki araştırma ve incelemelerin neticesinde genellemelere 

geçilmesinin yanlışlığı düşüncesi üzerinde görmek mümkündür. Galileo’nun evrenin 

dilini matematiksel bir temelde ele alması sonucu deney ve gözlem verilerine verdiği 

önem ile modern bilim etkisindeki felsefe kökten bir değişime uğramıştır.13 Böylece, 

modern bilim etkisindeki felsefe Bacon’ın ‘yöntemli bilme arayışı’ tespitlerine uyumlu 

olarak yenilenme sürecine girmiştir. Modern felsefe geleneğinde Bacon’ın bulunduğu 

                                                
13 Bu temel, evreni geometri ile şekillenmiş ölçülebilir öğeler, gözlem verileriyle kurulan matematiksel 

eşitlikler ve denklikler düzeyinde değerlendirmeyi öngörmektedir. 
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yeri, onun temsil sistemine yaptığı katkıyı ve sonraki felsefecilerin görüşleri üzerindeki 

etkisini saptayabilmek için Bacon’ın Novum Organum eseri temel alınmıştır. 

Bacon görüşlerini Novum Organum eserinde ‘tabiat’ı anlamak ve ona hükmetmek 

üzerine kurmuştur. Nesnelerin kendilerine bakarak hem de zihnin aracılığını kullanarak 

tabiatı anlamaya ve anlamlandırmaya çalışır. Ancak, Bacon zihnin tabiatı (gerçekliği) tam 

ve doğru anlamakta ve aktarmakta idoller (putlar) tarafından engellendiğini tespit 

etmiştir. Bacon, idoller öğretisi’ni temsillerimizin birer tahrifi olarak ortaya koymaktadır. 

Her ne kadar literatürde idoller öğretisi terimi yerleşmiş olsa da söz konusu olan bir 

‘öğreti’ değil, meta-analizdir. Bacon’ın yaptığı, insan zihninin temsiller oluştururken 

etkisi altında kaldığı, temsilleri tahrif edici koşul ve etmenlerin neler olduğunu ortaya 

koymaktır.  

Bu idoller, gerçekliği kavrayacak tasarımlar (temsiller) oluştururken devreye 

giren zihnin verili ya da kazanılmış kusurlu veya yanlış eğilimleridir. Bu eğilimler, insan 

anlağını kuşatan derinlemesine kök salmış idoller olarak dört farklı şekilde 

aktarılmaktadır: Soy idolleri, mağara idolleri, çarşı-pazar idolleri ve tiyatro idolleri. 

İnsanın kendi doğasında ve soy veya ırkının doğasında var olan ‘soy idolleri’, insanın 

doğal yapısından getirdiği kusurlardır. İnsan anlamsız bir şekilde ‘şey’lerin ölçüsü 

olduğunu iddia etmektedir (Bacon, 2012: 127). İnsanların duyularına güvenme eğilimi 

gibi insanların tabiat temsilleri çoğu kez doğanın yasalarına uygun olarak değil, insanın 

yapısından genel yargılarla oluşturulur. Mağara idolleri ise soy idollerinin aksine göreceli 

bir tutuma sahiptir ve her biri bireysel olan idollerdir. Bunlar bireylerin yaratılış, eğitim, 

diğer kişilerle ilişkiler, okudukları, diğer kişilere hayranlıkları gibi etkilerle zihinde 

oluşurlar (Bacon, 2012: 127). Başka bir deyişle, bireyler eğitim süreçleri ve toplumsal 

çevreleri gibi dış faktörlerin etkisinde belli bir zihinsel tutum ve algıya sahip 

olmaktadırlar ve bu zihinsel tutumları ve alışkanlıkları gerçeklik temsillerini 

etkilemektedirler. Bacon’ın mağara idolü ile her insanın kendi mağarasında gerçeklik 
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temsilini oluşturduğu Platon’a ait mağara benzetmesi arasında bu bağlamda bir benzerlik 

kurulabilir. Bireylerin kendi mağarasındaki gerçeklik temsili ile mağaranın dışındaki 

gerçeklik örtüşmemektedir. Bu nedenle nesnel dünyayı kendi gerçekliği içinde algılamak 

ve gerçekçi bir dünya temsiline ulaşmak için bireylerin kendi mağaraları içinden 

çıkmaları gerekmektedir.  

Çarşı –pazar idolleri ise, bireylerin birbirleriyle olan ticari ve toplumsal karşılıklı 

ilişkiler kurmasından dolayı, topluluk ile olan ilişkilerinden ortaya çıkan idollerdir. Bu 

etkileşimde dil odağında sözcüklerin kullanılması ile ilişkili kusurlardır. Çarşı- pazar gibi 

insan etkileşiminin yoğun olduğu yerlerde gerçek değerlerine uygun olmadan bazı 

sözcükler sahip olmadıkları anlam ve değer yargıları bağlamında sıklıkla kullanılırlar. Ve 

bu dilsel ifade biçimleri gerçekliğe tekabül ediyor gibi gözükse de anlamsal olarak 

belirsizdirler. Bacon, insan zihninin tabiatı anlamaya ve gerçeklik temsilini aktarmaya 

çalışırken karşılaştığı en zor ve karmaşık yapı olarak bu idolleri göstermektedir. Son 

olarak tiyatro idolleri, büyük felsefe sistemlerinden gelen kusurlu ispat yöntemlerinden 

kaynaklı kurgusal bir temsil hatasına karşılık gelmektedir. Bacon’ın kurgusal bir temsil 

sistemine sahip olduğunu düşündüğü üç felsefe türü şöyledir: Orta çağ döneminde yaygın 

olan felsefe- teoloji arasındaki uzun süreli ilişkiden dolayı teolojik ve geleneksel 

değerlerin yer aldığı ve deneycilikten uzak (batıl inançlı) Skolastik felsefe, ikinci olarak 

spekülasyona son derece açık ve soyut bir temsil sistemi olan Sofistik felsefe. Bu felsefi 

sisteme Aristoteles’in mantık sistemi (formel mantık) üzerinden olguları doğal olarak 

incelemekten uzak ve olgular arasında keyfî ontolojik ayrıştırmalar yaptığı tabiatın ve 

evrenin doğru temsillerini ortaya koyulmasında izlediği hâkim yönteminin hataları örnek 

gösterilebilir. Üçüncü felsefe türü çok az sayıdaki olguya dayanarak ve sınırlı deney 

verilerini kullanarak genellemelere dönüştürülen temsillerin ortaya koyulduğu empirik 

(deneysel) felsefe sistemidir. Böylece Bacon temsil- gerçeklik ilişkisini ortaya koymakta 

son derece başarısız olan bu felsefe sistemlerinin tiyatro sahnesinde yüzyıllardır tabiatı 
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temsil etmek ve tabiata müdahale etmek için kullanılan hâkim sistemler olmalarını sorun 

olarak görmektedir. O hâlde, zihinlerin önünde karmaşık yapılar oluşturarak gerçeklik 

temsillerini tahrif eden ve bireylerde dogmatik inanç sistemleri oluşturan bu düşünsel 

idollerden zihnin arındırılması gerekmektedir. Bireylerin bilgiye ulaşması için 

zihinlerindeki bu idollerin yanılsamasından kurtulması gerekmektedir. Zira bu idoller 

zihnin bilgiye ulaşması için aşması gereken engelleridir.  

Görülmektedir ki, Bacon, idollere dair yaptığı analizle öncelikle temsillerin 

‘sağlıklı’ biçimde oluşturulmasının koşullarını ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu, Eski 

Yunan’da gerçekleştiği kabul edilen mitos – logos geçişinin XVII. yüzyılda bu kez henüz 

adı konmamış ‘bilim’ üzerinden tekrar analizidir. Bilimsel teoriler logosa tekabül 

ederken, diğer anlatılar (ve anlatı biçimleri) mitosa tekabül etmektedir. Bacon, logos için 

öncelikle zihnin temsil yeteneğinin bilinçli yöntem seçimiyle, olanaklı olduğu ölçüde 

saflaştırılması yoluna gitmektedir. Bunun ardından, oluşturulan temsiller arası 

karşılaştırmanın ve buna bağlı seçimin nasıl yapılacağı problemi gelir: Zihin yetimizi 

saflaştırdığımızdan ve oluşturduğumuz temsillerin (veya temsil örüntülerinin) gerçekliğe 

uygun olduğundan nasıl emin olabiliriz? Ya da ortada aynı gerçekliğe ilişkin iki temsil 

varsa her ikisi de mümkün olduğu ölçüde idollerden arındırılmış süreçlerin ürünleriyse, 

hangi temsil gerçekliği hangi ölçüte (protokol ölçüte) göre daha iyi ortaya koyduğu için 

tercih edilebilir? Bu tercihin sonucunda gerçekliği ‘doğru’ temsil eden temsili 

seçtiğimizden nasıl emin olabiliriz? 

Bacon’a göre anlamak hükmetmektir, “bilgi güçtür”, bilmek yapmaktır (Bacon, 

2012: 15). Diğer bir deyişle Bacon, oluşturacağımız doğru temsiller ile gerçekliğe 

müdahale edebiliriz demektedir. Güç ile eş anlamlı kullandığı bilgiyi elde etmek için 

tabiatın kurallarına uymak ve aklın planlı, yöntemli bilme yolunun izlenmesi 

gerekmektedir. Böylece, doğru yöntemle oluşturulacak ‘temsil’ler gerçekliğin (tabiatın) 

kendinde yasalarına tekabül edebilir ve onları insan zihninde yansıtabilir. Bacon’ın çabası 
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bizim dışımızda varlığını sürdüren nesnelerin bir arada oluşundan meydana gelen tabiatın 

gerçekliğinin ortaya koyulmasıdır. Bacon bunu yaparken sadece tecrübenin önemi 

açısından düşünmemiş ve zihnin de bu noktadaki önemine vurgu yapmıştır.  

Novum Organum (yeni araç) eserinde organum, Bacon için yeni bir mantık 

düzenini temsil etmektedir. Her ne kadar çağındaki sistemleri eleştirip Aristotelesçi 

mantık anlayışını yıktığını düşünse de kendi teorisine uygun düşünceyi tabiat bilimi ile 

felsefenin özdeşleştiği Sokrates öncesi dönemde tabiat filozoflarında ve Platon’da 

bulmaktadır. Tabiat felsefesinin içindeki unsurların ‘şey’lerin tabiatının ve deneyin var 

olduğunu göstermektedir. Bacon, Platon’dan farklı olarak ‘form’ları soyut olarak 

değerlendirmez; ‘form’lar tabiattan ayrı bir yerde değildirler. Ancak etrafımızda 

gördüğümüz tabiat ile birliktedirler (Bacon, 2012: 81). Ve bu ‘form’lar insan zihninde 

oldukları biçimlerinde (ya da onlara en yakın olacak biçimde) temsil edilebilirler. Bacon 

bu ifadeleri neticesinde bilgiye ulaşırken zihnin ve tecrübenin birlikte ve aynı derecede 

kullanılması gerektiğini savunmaktadır. Tabiatı temsil etme biçimi bilim ve bilime dayalı 

teknolojiyi kullanmaktır. İnsan bilim etkinliğinde bulundukça tabiatı tanımak ve anlamak 

konusunda ilerleme kaydetmektedir. Elde ettiği veriler doğrultusunda tabiata hâkim 

olmayı, onu kontrol edebilmeyi ve onun üzerinde değişiklikler yapabilmeyi elde 

etmektedir. O hâlde, söylenebilir ki, tabiatı tanımak ve anlamak konusunda ilerlemenin 

göstergesi elde edilen bilgi ile tabiatı kontrol edebilmek ve onun üzerinde değişikler 

yapabilmektir. Gerçekliğe (tabiata) dair temsiller, gerçekliği yansıtma konusunda daha 

iyi hâle doğru gelişirler. Bunun ölçütü, diğer bir deyişle, bir temsilin öncekinden ya da 

diğerinden daha ‘doğru’ olduğunun göstergesi, o temsille gerçekliğe daha işlevsel 

müdahalede bulunabilmesinden başka bir şey değildir. Bu durumda, Bacon temsil – 

müdahale ilişkisini modellemek bakımından bir öncüdür. 

Bilgi haznesini bu şekilde genişletebilen insan, bilime dayalı teknolojiyi 

kullanarak bilme ediminde hedeflediği noktanın çok daha ilerisine geçebilmektedir. 
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Öyleyse, bilimlerde eski bilgilerin üzerine yeni bilgiler ekleyerek ve aşılayarak, büyük 

bir ilerleme beklemek boşunadır. Bacon bu noktada yalnızca birkaç önemsiz ve değersiz 

ilerleme yaparak, sürekli bir fasit daire içinde dönmeyi istemiyorsak, temelden bir 

yenileme yapılması gerektiğini savunmaktadır (Bacon, 2012: 125). Bu yenileme, 

epistemolojik modelin, yani bilgi anlayışımızın yenilenmesidir.  

 Bacon, bilimsel yöntem olarak hüküm süren Aristotelesçi kıyas yönteminin 

yetersizliğini göstererek ‘modern bilim’ olarak adlandırdığımız döneme geçiş yapacak 

yöntemli bilmenin yollarını aramıştır. Modern bilimin başlangıcına kadar, Aristoteles’in 

kullandığı kıyas yöntemi bütün bilimlerin temeline alınıyor ve bilimlerin ilerlemesi için 

gerekli araç olarak görülüyordu. Kıyas yöntemi, temsiller arasında doğruya en yakın 

temsili ortaya çıkarmak için genel öncüllerden (tümevarımla ulaşılan genellikten) hareket 

edilerek kurulan açıklama ve ispat yöntemidir. Bilme edimi Aristoteles için ispat (bilimsel 

kıyas) vasıtasıyla gerçekleşmektedir. İspat ya da gerekli öncüllerden hareketle kurulan 

kıyasa dayanılarak ulaşılan sonuç kıyas yöntemi kullanılarak temsiller arasında kıyaslar 

yapmaktadır. Bacon bu noktada kıyas yönteminin nesnelerin hakikatini araştırmaktan 

ziyade, gelişigüzel kavramlar üzerine kurulan hataları tasdik etmeye yaradığını ve zararlı 

olduğu düşüncesiyle yöntemin geçersizliğini ortaya koymaktadır (Bacon, 2012: 85). 

Bacon’ın epistemoloji anlayışı, eksiklerini tartıştığı kıyas yönteminin yerine ‘hakiki 

tümevarım’ yöntemini desteklemektedir. Bacon’a göre gerçeği araştırmak ve keşfetmenin 

iki yolu vardır: Bunlardan biri kıyastır, diğeri de hakiki tümevarımdır. Bacon hâli hazırda 

kullanılan duyulardan ve tikellerden yola çıkarak en genel aksiyomlara doğru ilerlemek 

ve genel ilkeleri kabul etmekle beraber, tartışılmaz gerçeklik sanılan en genel 

aksiyomlardan ilerleyerek aradaki aksiyomları keşfetmeyi hedeflemiştir. Bacon’ın doğru 

olduğuna inandığı fakat henüz denenmemiş olan öteki yolu ise duyulardan ve tikellerden 

başlayarak en genel aksiyomlara yükselene kadar aralıksız ve derece derece artarak kendi 

aksiyomlarını kurmaktır (Bacon, 2012: 123). Bu iki yoldan her biri, duyulardan ve 
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tikellerden başlayarak en kapsamlı genellere ulaşıyor gibi gözüküyor olsa da aradaki fark 

yadsınamayacak seviyededir. Çünkü ilk yol, deneyin ve tikellerin sınırlarına sadece 

dokunurken, diğeri gereken şekilde ve düzenli olarak onların içinden geçer. Yine ilk yol 

daha başlangıçta soyut ve faydasız genel ilkeler ortaya koyarken; diğeri gerçekten tabiatta 

tamamen ortak olan bu genel ilkeleri meydana çıkarır (Bacon, 2012: 123). O hâlde, 

Bacon’ın desteklediği yöntem olarak ‘hakiki tümevarım’ Bacon’a göre doğru temsiller 

elde etmenin yöntemidir ve bu yöntemi deney(im)den temsile giden bir yol olarak 

görmektedir. Eğer insan bu yolu izlerse, tabiattaki ilkeleri ortaya çıkarmaya 

başlamaktadır. Görüleceği üzere Bacon, tümevarım ve onun üzerine inşa ettiği yöntemi 

ile temsillerin oluşturulma sürecine odaklanmaktadır. Oysa ona göre, Aristoteles’in 

yöntemi oluşturulmuş temsiller arasındaki zorunlu ilişkilere odaklanmaktadır. Diğer bir 

deyişle, tümdengelim, hali hazırda elde bulunan ve doğru olduğu kabul edilen tümel bir 

önermeden (temsilden), zorunlu ve geçerli bir çıkarımla tikel veya tekil önermelere 

(temsillere) doğruluk aktarımının koşullarına odaklanmaktadır. Oysa Bacon, tümel 

önermenin (temsilin) doğruluk koşulunu sağlamaya çalışmakta ve bu bağlamda 

gerçekliğin (doğanın) yasalarına ulaşmayı hedeflemektedir. Bu, Bacon’ı ve Descartes’i 

ortak paydada buluşturan bir fikir birliğidir: Tabiattaki olaylar arasındaki bağlantıları ve 

evrensel yasaları temsiller düzeyinde bulmak ve böylece gerçekliği (tabiatı) doğru temsil 

edebilmek. 

Henüz adı konmamış bilim tarihinin seyri içerisinde bilimsel gerçekliğe ulaşmak 

amacıyla bilmenin ve bilginin doğasını anlamak, bilme etkinliğinin işleyen 

mekanizmasını ortaya koyabilecek ve gerçekliği bilme girişiminin gelecekteki gelişme 

sürecini büyük ölçüde etkileyebilecek bir ‘yöntem arayışı’ içerisinde olmaları bu dönem 

filozoflarının nihai amacı hâline dönüşmüştür. Her ne kadar Bacon, bu tez çalışmasının 

temel problemi konusunda bir öncü olarak öne çıksa da ‘temsil’ ve buna bağlı olarak da 

‘gerçekliği tasarımlar altında kavramak’ fikrinde öne çıkan bir diğer isim Rene 
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Descartes’tır. Bacon, daha önce ifade edilen, rasyonalite – müdahale ilişkisinde ara 

bölgede yer alırken, Descartes rasyonalitenin kurucu teorisyenleri arasında yer 

almaktadır. 

Rene Descartes modern doğa felsefesinin etkisi altında felsefenin kendi devrinde 

gerçekliği ortaya koymak için kullandığı temsillerde yöntemsel bir düzen yokluğunu 

sorun olarak görmektedir. Bu durum, Descartes’ı doğru felsefe yapmak için yeni bir 

‘yöntem’ arayışı içine sürüklemiştir. Descartes amacını temsilleri ortaya koymak için 

yalnızca güven duygusu verecek sağlam bir zemine ulaşmak olarak belirtmiştir ve bu 

amaç doğrultusunda ortaya koyduğu çalışmalarını ‘yöntem’ algısı üzerine kurmaktadır. 

Descartes, matematiksel ve cebirsel tabanlı bilimsel bilgi anlayışını ve geometride 

kullanılan aritmetik niceliklerin ustalıklı bir şekilde uygulanma biçimlerini temsillerin 

oluşturulmasını sağlayan yöntem’i için referans olarak kullanmaktadır. Özellikle 

geometride yalın ve açık aksiyomlarla yola başlayan akıl yürütme sisteminin düzenli bir 

şekilde uygulanması Descartes’ın yöntemini ortaya koyarken esin kaynağı olmuştur. O 

hâlde, Descartes için yöntem, (…) pekin ve kolay kurallardır, öyle ki onları sağın olarak 

izleyen herkes hiçbir zaman yanlış olanı doğru olarak kabul etmeyecek, hiçbir zaman 

yararsız ansal çabada bulunmayacak, ama her zaman aşamalı olarak bilgisini arttıracak 

ve böylece yetenekli olduğu her şeyin gerçek bilgisine ulaşacaktır (Descartes, 2013: 87).  

Temsilleri oluştururken kullanılan bu yöntem, zihne kuşku duyulmayacak 

nitelikte açık ve seçik sunulandan başkasını kabul etmemeyi ve yalından karmaşığa doğru 

yükselen bilgi ağını oluştururken sıra ve düzen sisteminin kurulmasını sağlamaktadır. 

Yöntemin güvenilir ve sağlam bir zemin sunabilmesi için önyargıları ve önceden kabul 

edilmiş yargıları temizlemesi gerekmektedir. Bu amaca yönelik ‘kuşku yöntemi’, 

Descartes tarafından geliştirilmiş özellikle yanlış temsilleri elemek için kullanılan bir 

uslamlamadır. Descartes “(…) eğer daha sonra bilimlerde sağlam ve kalıcı bir şeye 

ulaşacaksam yaşamda her şeyi temelinden devirmek ve yeniden ilk temellerden başlamak 
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zorunda olduğuma inandım” ifadesini kullanarak (Descartes, 2013: 182) yanlış temsilleri 

ortadan kaldırmak için kuşku yönteminin işlevselliğini göstermektedir. Kuşku duymak 

kuşku duyulamayan en açık seçik temsile ulaşana kadar şimdiye kadar kurulmuş her 

temsilden kuşku duymayı gerektirmektedir. Descartes’ın her şeyden kuşku duyabilen 

eğilimi yersiz ve amaçsız bir hedef içermemektedir, aksine dizgesel bir kuşkuya 

başvurmasındaki amaç güvenilir ve kuşku götürmez sağlam temsillere ulaşmaktır. 

Descartes’ın ifadesiyle “… kendimi bütünüyle gerçeklik arayışına vermeyi istediğimden, 

benim için tam tersi olan bir yolu izlemenin, ve hakkında en küçük bir kuşku zemini 

tasarlayabildiğim her şeyi daha sonra inandıklarım arasında bütünüyle pekin herhangi bir 

şeyin kalıp kalmadığını görebilmek için saltık olarak yanlış sayıp yadsımanın zorunlu 

olduğunu düşündüm ” (Descartes, 2013: 34,35). O hâlde, ‘kuşku’ yanlış temsillerin 

elenmesini sağlayacak ve yalın gerçeklik temsillerine ulaşabilmek için bir araç görevi 

görmektedir. Bu hâliyle, bir yöntem olarak kuşku, en azından bağlamsal olarak, Bacon’ın 

meta-analizine benzemekte, en azından benzer bir işlevi yerine getirmektedir: Çarpık 

veya yanlış oluşturulmuş temsilleri elemek ve nihayetinde doğru temsilleri 

oluşturabilecek yöntemin çalışacağı uygun zihinsel zemini tesis etmektir. Descartes’ın 

Meditasyonlar’ın başında bahsi geçen ‘düş görme’ ediminin sonucu olarak ortaya çıkan 

-hayali- temsillerden, zihin uyanık hâldeyken onları gerçekle karşılaştırmasıyla nasıl 

kuşku duyduğuna yer verilmektedir. Zihnin gerçekliği temsil ederken düşlerin 

kaynaklarının nereden geldiğini açıklayamaması, zihnin temsilleri üzerinde nasıl kuşku 

duymaya başladığına örnek verilebilir. Uyku hâlinde görülen düşlerin uyanıklık 

durumunda temsil ettiği gerçeklikle bir benzerliğinin olmaması şeylerin geldikleri 

kaynakları, ne zaman ve nasıl göründüklerini açık ve seçik bir şekilde anlayabilmek için 

‘düş görme’ sırasında meydana getirilen yanlış temsillerden kuşku yöntemi kullanılarak 

kurtulmaya çalışılmaktadır. Böylece, bulanık meditasyonlar ve düzensiz temellere 

dayanan temsillerden ‘kuşku yöntemi’ ile kurtulduktan sonra doğru temsillere 
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ulaşılmaktadır. Bu durumu Descartes, meditasyon yapanın Meditasyonlar’ın sonunda 

tüm kuşkularını abartılmış ve gülünç olarak yadsıyarak iç ferahlığına kavuşması (‘doğru 

temsillere’ ulaşması) olarak görmektedir (Descartes, 2013: 256).  

Önceden kabul edilmiş kanılardan ve önyargılardan oluşturduğumuz temsiller 

gerçekliği yansıtabilmekte hataya düşmüşlerdir. Daha önce oluşturduğumuz bu 

temsillerden uzak durma amaçlarımızdan biri, zihni duyulardan uzak tutmak ve evrenin 

doğasının açık ve seçik bilgisini insan zihninin doğuştan getirdiği kaynakları üzerinde 

gerçekliğe doğru yönelmektir. İnsan zihninin gerçeklikle ilgili kavram ve önermelerine 

doğuştan sahip olduğumuz duyu yoluyla kazanılmamış ‘idea’lar14 yoluyla ulaşılabilir. 

Tıpkı bir bebeğin zihninde oluşan tüm apaçık gerçekliği barındıran ‘idea’lara sahipken 

yetişkinlerin onlara yönelmediği zaman ulaşamayacakları bir gerçeklik alanıdır. Zihinde 

hazır ve verili olan idealar gerçekliğin tasarım olarak doğru biçimde kavranması için 

temel zemini sağlamaktadır. O hâlde, insan zihni empirik temsillerin yanlış 

yönlendirmesinden kurtulduğunda zihindeki ‘idea’larına ve onları temel alan bir tasarım 

örüntüsü üzerinden gerçekliğe kavuşacaktır. Skolastik düşünce tarzından miras kalan 

duyusal temsillerin dışsal nesnelerden doğrudan elde edilen temsiller olduğu düşüncesi, 

Descartes tarafından kabul görmemektedir. Doğuştan gelen ‘idealar’ ve gözlem yoluyla 

sonradan kazanılmış, ‘edinilmiş idealar’ arasında net bir ayrım bulunmaktadır ve 

Descartes bu ayrımı ‘güneş ideası (gökteki sarı renkli parlak disk)’nın doğuştan gelen 

idealara dayanarak astronomik bir akıl yürütme ile elde edildiğini şu şekilde 

açıklamaktadır:  

                                                
14 “İdea” sözcüğü Türkçe literatürde kullanılırken genellikle Platon’un kavrayışına uygun olarak 

kullanılmaktadır. Platoncu anlayışı dışında Türkçe’de ‘idea’ sözcüğü ‘ide’ sözcüğüyle karşılanmıştır. 
Descartes’ın ‘idea’ kavramına yaklaşımı Platoncu ve Lockecu (algı ya da duyum içeriğini karşılamak için) 

kullanımından farklılık göstermektedir. Descartes’ın Türkçe metin çevirilerinde ‘ide’ sözcüğü kullanılmış 

olsa da bu tezde tarihsel içeriğine uygun olması için ‘idea’ kavramı tercih edilmiştir.  
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(…) örneğin kendimde güneşin bütünüyle değişik iki tasarımını(idea) 

bulurum; biri kökenini duyularda bulur ki, rastlantısal olanlar arasında 

sayılmalıdır ve ona göre güneş bana aşırı ölçüde küçük görünür; ama öteki 

ise gökbilimsel uslamlamalardan türetilir, doğuştan bende olan belli 

kavramlardan çıkartılır, ya da bir başka yolda bende oluşturulur, (…). Bu 

iki tasarım(idea) da hiç kuşkusuz benim dışımda var olan bir güneşe benzer 

olamazlar. Ve us bana doğrudan doğruya güneşin kendisinden çıkıyor 

görünen tasarımın ona en benzemez olduğunu söyler (Descartes, 2013: 

205-206).  

Böylece, cisimsel nesnelerin duyumdan kazanılan etkileri zihin üzerinde bir etki 

yaratıyor olsa da zihnin bu nesnelerden elde edilen duyu verilerini işleyiş tarzı kavramsal 

doğuştan gelen ‘idealar’ neticesinde şekillenmektedir ve temsiller ortaya çıkmaktadır. 

Descartes’ın ‘tasarımın kendi doğası bir kipi olduğu düşüncemden ödünç aldığı biçimsel 

olgusallıktan başka bir şeye gereksinmez’ ifadesiyle ‘idea’ kavramına psikolojik bir 

kavrayış şekli kazandırdığı düşünülebilir (Descartes, 2013: 209). Ancak, ‘idea’ 

kavramına mantıksal bir bakış ile bakıldığında ideaların içeriğine odaklanmak 

gerekmektedir.  

O tasarımların yalnızca belli bir düşünce kipleri olarak alınmaları 

ölçüsünde, aralarında hiçbir eşitsizlik görmem. Ve tümü de aynı yolda 

benden türüyor görünür; ama onları biri bir şeyi ve başkası bir başka 

şeyi temsil eden imgeler olarak gördüğümüz ölçüde, açıktır ki 

birbirlerinden çok ayrıdırlar. Hiç kuşkusuz, bana tözleri temsil edenler 

bir bakıma daha büyüktürler, ve içlerinde deyim yerindeyse, yalnızca 

kipleri ya da ilinekleri temsil edenlerden daha çok nesnel olgusallık 

kapsarlar, eş deyişle temsil yoluyla daha yüksek bir varlık ya da 

eksiksizlik derecesine katılırlar (Descartes, 2013: 206). 
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Farklı şeylerin temsilleri olarak yani daha fazla ‘nesnel gerçeklik’ temsili 

içermesine göre yalnızca düşüncelerin kipleri olan temsiller arasında bir fark 

gözetilmektedir. O hâlde, gerçekliği daha fazla nesnel olgusallıkla temsil etme seviyesine 

göre ideaların içeriğinin mantıksal analizi yapılmaktadır. Descartes’ın ‘idea’ kavramı özel 

psikolojik süreçler ile ilişkilendirmek yerine herkesin ulaşabileceği kavramlara 

benzemektedir. İki bireyin zihinsel süreçlerinin ve düşüncelerinin aynı olduğu 

söylenemez, fakat iki düşünce içeriğinin temsil ettikleri gerçeklik düzeyine göre aynı 

‘idea’ kavramına sahip oldukları söylenebilir. O hâlde, Descartes’ın ‘idea’ kavramı, 

Skolastik düşünce tarzının benimsediği duyular yoluyla alınan yanlış temsil 

biçimlerinden farklılık göstermektedir. ‘İdea’ diye adlandırdığı kavramın şeylerin 

imgeleri olması temsil etmek için tek başına yeterli değildir. Başka bir deyişle, nesnel 

gerçekliğin temsil edilme şekli zihnin bir kenarında oluşturulan kavramsal imgeleme 

karşılık gelmemektedir. Zihnin nesnel gerçekliğe bir form verdiği sürece doğuştan 

getirdiğimiz ‘idea’lar kavramsal aygıt olarak nesnel gerçekliğin temsili olarak 

kullanılmaktadır. Böylece, Descartes için modern bilime uygun doğru felsefe yapmanın 

yöntemi, açık ve seçik olan kavramları sıra ve düzen içerisinde karmaşık ve yanlış 

kavramlardan ayırmak ve kuşku götürmeyen gerçeklik temsillerine ulaşmak için 

‘idea’ları sistemli bir şekilde incelemektir.  

Görüleceği üzere, Descartes, temsiller arası hiyerarşik bir yapı ortaya koymakta 

ve bu yapının analizini, zaten orada, yani yapının içerisinde bulunan temel ve kurucu 

ideaları tespit etmek amacıyla gerçekleştirmektedir. Bu, temsiller arası farkın hangi 

protokol ölçütle belirlenebilir olduğuna dair soruyu içsel bir bakış açısıyla 

yanıtlamaktadır. Diğer bir deyişle, Descartes, problemin sonraki ele alınış biçimindeki 

ifadesiyle rasyonalitenin kendi başına bu ölçütü taşıdığını öne sürmektedir. Aklın (zihnin) 

a priori yapısı, onda bulunan a priori ve içerikli ilk tasarımlar olarak idealar ve yöntemin 

doğru birlikteliği gerçekliğin kavranması için gerekli ve yeterli koşulları oluşturmaktadır. 
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Yanlış temsiller ve / veya temsil örüntülerinin ortaya çıkmasındaki neden yöntemin 

yoksunluğu veya yanlış kullanılmasından başka bir şey değildir. 

Descartes’ın doğuştan ‘idea’lar yoluyla gerçekliği temsil etme şekli doğuştan 

getirilen fikirlere karşı çıkan John Locke tarafından kabul görmemiştir. Descartes’ın 

‘idea’ kavramı Locke tarafından geliştirilecek ‘ide’15 kavramının temelini 

oluşturmaktadır. Locke, ‘ideler(temsiller)’i düşüncenin nesneleri olarak tanımlamaktadır. 

Herkes düşündüğünün ve düşündüğü sırada zihnin uğraştığı şeyin ideler olduğunun 

bilincinde olduğuna göre Locke ‘ideler’in kaynaklarını soruşturmaya başlamıştır. 

İnsanların zihinlerinde ‘aklık’, ‘düşünme’, ‘devim’, ‘adam’, ‘fil’, ‘ordu’, ‘karanlık’ 

sözcükleriyle başka sözcüklerin anlattığı türden idelerin bulunduğu kuşkusuzdur: demek 

ilk araştırılması gereken şey, insanın bunları nasıl edindiğidir (Locke, 1996: 85). Locke 

bilginin ham maddesini oluşturduğunu düşündüğü idelerin doğasını, kaynaklarını, gerçek 

bağıntılarını ve gerçek üzerine verdikleri bilginin değerini incelemeye yönelmiştir. 

Böylece, Locke kendisinden önceki filozofların yaptığı gibi insan zihninin sağlam ve 

güvenilir temsillerine ve insan bilgisinin ilkelerine ulaşmayı sağlayan bir yöntem 

belirlemek amacında olmuştur. İnsan bilgisinin kesinlik derecesinin sınırlarını ve insanlar 

arasında geçerli olduğu görülen inançların temellerini belirtmeyi hedeflemektedir. 

Locke’un bu amaca ulaşmak için kullandığı yöntemi, sanı ve bilgi arasındaki sınırları 

aramak ve üzerinde kesin bilgimiz olmayan şeyler konusundaki onayımızı hangi kurallara 

göre düzenleyip inançlarımızı ne ölçüde dengeleyebileceğimizi incelemeye yöneliktir 

(Locke, 1996: 60).  

                                                
15 John Locke ‘ide’ ifadesine yazılarında sıklıkla yer vermiştir. İde, Locke’a göre anlığın (insanın düşünme 

sırasında insanın duyudan ve istençten ayrı olarak var olan bilme yetisi) nesnesi olarak ortaya çıkan her 
şeyin yerini tutacak en iyi terimin bu olduğu düşüncesindedir. Onu düşlem (phantasm), kavram (notion), 

tür (species) ya da düşünme sırasında, zihnin, üzerinde kullanıldığı her şey ne anlama geliyorsa, onları 

anlatmak için kullanmaktadır (Locke, 1996: 62). 
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Descartes’dan bir sonraki yüzyılda onun doğuştan gelen ‘idea’larına Locke’un 

yapmış olduğu itirazının yönlendirmesiyle yönteminin yol haritasını çizmiştir. Locke’un 

yöntemini ortaya koyarken ilk adımı idelerin(temsillerin) kaynağını ve anlama yetisinin 

(understanding) bunları edinme yollarını araştırmak olmuştur. İkinci olarak Locke anlama 

yetisinin bu idelerle hangi bilgiyi edindiğini ve bilginin kesinlik derecesini, kanıtını ve 

kapsamını göstermektir. Yönteminin son aşamasında sanının doğası ve temelleri üzerinde 

kimi araştırmalar yaparak doğruluğu üzerine kesin bilgi edinemediğimiz bir önermeyi 

doğru olarak onaylamanın sebeplerini ve derecelerini incelemektir (Locke, 1996: 61). 

Locke, temsiller (ideler) üzerine bilgiyi kurmak için yönteminin izlediği 

aşamaları açıklamaktadır. Öncelikle Locke doğuştan ilkeler üzerindeki şüphesinin 

sebeplerini ortaya koymaktadır. Bu nedenle Locke, bilgiyi nasıl edindiğimizin 

gösterilmesi için ‘ide’lerin (temsillerin) zihinde nasıl oluştuğunu açıklamaya onların 

doğuştan kazanılmamış olduğunu kanıtlamakla başlamıştır. Locke için hiçbir zihnin 

kendisinin bilemeyeceği şeyi doğuştan getirmesi söz konusu olamayacağı için temsillerin 

bu yolla elde edilmesi söz konusu değildir. Düşüncenin nesneleri olan idelerin kaynağının 

diğer bir deyişle zihnin kendinde bulunan ideleri nereden bulduğu ve bunların zihne hangi 

aşamalardan geçerek geldiğini, Locke zihni boş bir beyaz kâğıda benzetme yoluyla 

açıklamaya çalışmaktadır. Zihinlerin ‘temsilsiz’ başlangıcı olarak ‘tabula rasa’ yani birer 

boş sayfa gibi bulunduğunu öne sürmektedir. Boş kâğıdın nasıl donatılacağı ile zihnin 

temsillerini nasıl oluşturulacağı benzer sorunları içermektedir. Zihinler boş bir sayfa 

olduğu için, bu sayfaları dolduran temsillerin kaynağı ‘deney(im)’dir. Başka bir deyişle, 

zihin usun ve bilginin bütün gereçlerini deney(im)den edinmiştir. İdelerin(temsillerin) 

üzerine kurduğumuz bilgimizin temelinde deney(im) yer almaktadır. Dışsal duyulardan 

elde edilen duyum ve zihnin yalnızca kendi iç işlemleri üzerinde düşünerek elde ettiği 

düşünüm bütün idelerimizin biricik kaynaklarıdır (Locke, 1996: 86). Böylece, Locke 
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tarafından ‘ide’lerin kaynaklarını empirist bir temele dayandırması sonucunda empirist 

bir epistemolojik çözümleme sunmaktadır. 

Düşüncenin nesneleri olan idelerin kaynağını ortaya koyduktan sonra Locke 

temsillerin oluşturulma aşamalarını ise birkaç adımda gerçekleştirmektedir. Öncelikle 

duyular tikel ideleri içeri almaktadır, bu idelerle henüz boş olan sayfayı doldurmaya 

başlamaktadır. Zihin adım adım onların bir bölümünü tanımaya başladıkça onları belleğe 

yerleştirmektedir ve adlandırmaktadır. Daha sonra zihin onları soyutlayarak daha ileri 

aşamaya geçmektedir ve birer kavram hâlinde genel adlandırmalar yapmaktadır. Böylece 

zihin, üzerlerinde kendi mantıksal gereçlerini uygulayacağı ideler (temsiller) dilsel bir 

kavramlaştırma yolunu izlemektedir. Ancak, zihnin kavramlaşma biçimiyle ideler’in elde 

edilmesi genel sözcüklerin ve usun kullanılması birbiriyle ilişkili görülüyor olsa bile, 

Locke’un düşüncesine göre yine de idelerin doğuştan geldiğinin kanıtlanmasını ihtimali 

yoktur (Locke, 1996: 68). Bu hususta, insan zihni tikel deney(im)in üzerinde çalışarak, 

birleştirerek, karşılaştırarak ve soyutlama yaparak yeni ideler yani temsiller elde etme 

uğraşındadır. Başka bir ifadeyle, tikel deney(im) temsillerin ortaya koyulması için tek 

başına yeterli değildir. Bütün bu idelerin çözümleme işlemi sonunda duyu ya da iç gözlem 

deneyinin vermiş olduğu öğelere indirgenebilir olması gerekmektedir.  

Zihnin tamamen tabula rasa (temsilsiz) başlangıcının temsil oluşturmak için 

kaynakları duyumlar ve deney(im)lerdir. Duyum ve deneyim verilerinin zihne ulaşması 

durumunda anlama yetisinin kullanabileceği malzemeler hazır hâle gelecektir. Bütün 

idelerin(temsillerin) zihinde deney(im)den elde edilen malzemeyi kullanarak gerçekliği 

ortaya koymaya çalışmaktadır. Ortaya koyulan idelerin (temsillerin) üzerine de bilgiyi 

kurmak amaçlanmaktadır. Böylece, Locke’un ideleri (temsiller) empirist bir epistemoloji 

temeline dayanmaktadır. 
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Locke ve ardılı empiristler temsil fikrini korurken, dayandırılan köke deneyimi 

yerleştirmeleri ve gerçekliğe duyular yoluyla ulaşmayı temel alan bir yöntem 

geliştirmeleriyle günümüz bilim kavrayışına daha yakın görünmektedirler. Descartes’ın 

doğuştan ve kategorik olarak kurucu temsillerine karşın, zihni tabula rasa olarak ele 

almalarıyla, temsil biçimlerinin gerçeklik karşısında a priori olarak yer almalarını, ancak 

deneyim üzerinden gerçeklikle karşılaştırılarak farklılaştıklarını ortaya koymaktadırlar. 

Yani empirizm için, tüm temsillerin kökeni doğrudan deneyimden kaynaklanan basit 

ideler(temsiller)dir. Oluşturulan karmaşık ve / veya bileşik idelerin ve onların örüntüsü 

olan temsil ağlarının (‘teoriler’ / ‘anlatılar’ vb.) doğruluğu, yani gerçekliğe uygunluğu (ya 

da gerçekliğe tekabüliyet etme seviyesi) öncelikle onları oluşturan basit idelere bir analiz 

ardından da bu basit ideleri doğrudan gerçeklikle karşılaştırma yöntemiyle sınanmasıyla 

ortaya koyulur. Bu basit ideler ve sadece onlardan oluşan önermeler protokol 

önermelerdir. Burada Hacking’in pragmatist bakış açısıyla ifade edilen deney vurgusunun 

bir benzeri görülebilir; ancak dikkat edileceği üzere burada ‘müdahale’ söz konusu 

değildir. Söz konusu olan temsilleri gerçekliği değiştirebilme ona müdahale edebilme 

yeterlilikleri üzerinden değerlendirmek değil, temsilleri yine başka temsillerle (protokol 

önermelerle) karşılaştırmaktır.  

1.2. Bilim Teorisinde Temsil: Comte, Popper, Kuhn, Feyerabend Hattı 

XVIII. ve XIX. yüzyıl felsefesine gelindiğinde temsillerin oluşturulmasında 

kullanılan yöntem arayışı devam etmiştir. Ancak bu kez adı konmuş haliyle ‘bilim’ 

(science) tedavüldedir. 1687 sonrası dönemde Newton tarzı bilme biçimi, en azından 

doğayı bilmenin ve bu alandaki bilginin standardını fiilen belirler duruma gelmiştir. Buna 

bağlı olarak da XIX. yüzyıl felsefesi önünde başarılı bir bilim modellemesini örnek 

almasıyla izlediği önceki epistemolojik yaklaşımlardan farklılık göstermektedir.  Tam da 

bu nedenle artık söz konusu olan bilim teorisidir. Bilimin başarılı mekanizmasını 
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felsefeye uyarlamaya çalışan bu dönem filozoflarının başında Auguste Comte 

gelmektedir. Comte felsefesine pozitivizm adını vermiştir. Pozitivist felsefenin yöntemi, 

beşeriyeti tanıma olanağı sağlamak ve doğa bilimleri yasalarının diğer alanlara 

uygulanmasını sağlamaktır. Olgulardan hareket eden pozitivizm, doğaya yönelerek 

hipotezler üretirken epistemolojik modelleme temelinde olguların mantıksal bağıntılar 

eşliğinde çalıştığını ortaya çıkarmayı amaç edinmiştir. Böylece, Comte’un ‘pozitif 

felsefe’si olgular arasında mantıksal bağıntılar ve ‘tarihi ile anlaşılır’ kılınan bir 

modelleme yaparak bilme edimindeki ilerlemenin kavranabilmesini ve olanaklı diğer 

alanlara uygulanmasını sağlama misyonunu üstlenmiştir. 

1.2.1. Auguste Comte ve Neo-Pozitivizm 

Comte’un pozitif felsefesi, üç hâl yasası temelinde temsiller ile olgular 

arasındaki bağlantıyı ortaya koymuştur. Comte, teolojinin ve metafiziğin tüm sonuçlarını 

koruyarak ortadan kaldırmak için felsefesini üç hâl yasasına dayandırmaktadır. O, temel 

düşüncelerimizin her birinin, her bilgi branşımızın art arda üç farklı teorik hâlden 

geçtiğine dayandırdığı ‘üç hâl yasası’ üzerinden temel bir yasa keşfettiğini ifade 

etmektedir (Comte, 2015: 17). İlki, teolojik hâl varlıkların kendi doğasını etkileyen ilk ve 

son nedenleri, doğaüstü etmenleri ve anormallikleri açıklama evresidir. İkincisi, metafizik 

hâl bir ve üçüncü hâllerin arasında bir geçiş görevi üstlenmiştir. Teolojik hâlden 

fenomenlere bizzat kendi başlarına tasarlanma evresidir. Üçüncü ve son pozitif hâl, 

fenomenlerin nedenlerinin insan zihni ile iyi düzenlenmiş akıl yürütme ve gözlem yoluyla 

elde edildiği evredir. Bu hususta, Comte’un kendi dönemi için ifade ettiği sorun, en 

gelişmiş bilimleri bile bu ilk iki teolojik ve metafizik hâlin çok somut izlerini bugün hâlâ 

bulmanın mümkün olduğudur. Onun bu tespiti üzerinden, mevcut hâllerinde (XIX. 

yüzyıldan itibaren) tüm bilimleri teolojik ve metafizik unsurlardan temizlemek 

gerekmektedir. 
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Teolojik - metafizik hâlde, tüm kurguların (speculation) özü, işleyişte 

ideal, düşüncede mutlak ve uygulamada keyfidir. Başka bir deyişle, 

metafizik anlayış, yöntem açısından imgelemi gözlemden üstün 

tutmaya, doktrin açısından, mutlak nosyonları araştırmaya, eylem 

açısından da gerçek yasalardan bihaber olmaya ve doğanın gidişatını 

değiştirme gücü konusunda hayallere kapılmaya dayanır (Comte, 

2015: 21,dipnot 15). 

 

Comte’un üç hâl yasası, esasında teoriler ile gerçeklik arasındaki ilişkinin 

dönüşümünü serimleyen bir tarih okumasıdır. Pozitif hâlde temsiller olguların mantıksal 

bağıntılarıyla eşleşmektedir. ‘Pozitif yöntem’, tüm varoluş koşullarına ve büyük varlığın 

ilerlemesine bağlı kılınan ve tüm bilimleri hem teolojik ve metafizik verilerden 

arındıracak, hem de pozitif evrenin bütünleştiği ve evrenselleştiği sistem hâlini alacaktır. 

Bu durumda bilim ile bütünleşmiş bir felsefe ortaya çıkacağı için pozitif sistemin bir 

parçası olarak pozitif felsefe söz konusu olacaktır. Bir bilim modellemesi ortaya koymak 

bilimin başardığı işleyiş mekanizmasını epistemolojik ve metodolojik olarak 

çözümleyerek bilimsel olmanın şablonunu elde etmektir. Epistemoloji temelinde sistem 

analizleri, bilimselliğin ölçütlerini ortaya koyarken diğer bir alanlara uygulanabilir 

rasyonel ve metodolojik benzerliklerin kurulmasını öngörmektedir. Olguların bilim 

dilinde temsillerle eşleştiği ‘pozitif felsefe’ aynı zamanda ilk ‘bilim teorisi’ olması 

açısından da tarihsel bir öneme sahiptir. Çünkü Comte için bilimin başarılı bir 

mekanizmaya sahip olabilmesi için doğru temsiller üretebilmesi ile yani temsillerin 

olgularla empirik ve diğer temsillerle mantıksal bağıntılar kurabilmesiyle mümkün 

olmaktadır.  

Pozitif felsefe bilimin başarılı modellemesini ortaya koyduktan sonra olanaklı 

diğer alanlara uygulama misyonunu gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Comte pozitif 
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felsefe ile doğa biliminin kodlarını aktardığı sosyal fizik’i kurulabilecek alt yapıya sahip 

olacağı düşüncesindedir. O hâlde, Comte açısından felsefenin görevi diğer beşerî 

disiplinlerden farklı olarak bilimdeki başarılı mekanizmadaki epistemolojik ve 

metodolojik modelin, aynı zamanda da bilim kültürünün sosyal bilimlere uyarlanmasında 

görev almaktır. Bu bağlamda Comte’un pozitif felsefesi, gerçekliği kavramak ve 

açıklamak için ürettiğimiz/oluşturduğumuz ‘temsilleri’ rehabilite etmek ve onları 

gerçeklikle tam uyumlu hâle getirme uğraşı olarak okunabilir. O hâlde, teolojik ve 

metafizik evreler, esasında ‘teorilerimiz’ yani ‘temsillerimiz’ ile gerçeklik arasında 

uyumun olmadığı, temsillerin ‘fazlalıklar’ içerdiği evreleridir. Bu bağlamda, Comte’un 

orijinal pozitivizminin ve onun ardılı neo-pozitivizm(ler)in bilimi konu ediniş 

biçimlerinin ‘temsil’ odaklı olduğu rahatlıkla söylenebilir. 

Comte’un pozitivizm görüşü ile başlayan sürecin başından beri çözümleme 

yöntemi ve genel olarak yöntem kendi içerisinde bilimsellik statüsünü elde etmeyi 

hedefleyen felsefe için ön planda olmuştur. Felsefenin yöntemiyle bilimselleşme süreci 

Comte ve pozitivizm ile başlamıştır. Ancak bu başlangıç, XIX. yüzyıl bilimi karşısında 

felsefenin, içerikli bir bilim olma iddiasını kaybetmesi ve bir etkinlik olarak 

değerlendirilme sürecinin de başlangıcıdır. Felsefenin geçmişten bu döneme kadar 

getirdiği ne felsefi önermeler ne de teoriler içeren sistemli bir yapı mevcuttur. Diğer bir 

deyişle, felsefenin ‘temsil’leri yoktur. Felsefe etkinliğinin yöntemi, bilimselleşirken 

geride kalan şey ‘mantıksal çözümleme yöntemi’dir.  

Bu mantıksal çözümleme yöntemini ortaya atan bilim teorisyenleri, Comte’un 

orijinal pozitivizmden bir tür evrimsel geçişi gerçekleştirerek felsefenin misyon 

görüşlerinin bir kısmını daha geride bırakarak ‘neo-pozitivistler’ olarak ortaya 

çıkmışlardır.  Neo-pozitivistler, mantıksal çözümleme yöntemini felsefenin temelde 

epistemolojik dayanağı olarak genel kabule sunarken, terminolojik değişimlere de 

müdahalede bulunmuşlardır. Şöyle ki, ‘doğa filozofu’ndan ‘bilim insanı’ konumuna 
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geçişteki isimlendirme değişikliğine benzer biçimde, felsefe etkinliğini yürüten neo-

pozitivistler de kendilerine ‘mantıksal çözümlemenin filozofu’ yerine ‘felsefeyi 

çözümleyen mantıkçı’ denmesini tercih etmişlerdir. Felsefenin geldiği konum, XX. 

yüzyıl biliminin etkisinde, dil odağında bir çözümleme etkinliği olarak bilimin 

epistemolojik yapısını aktarmaktır. Diğer bir deyişle, felsefenin yöntemi ‘temsiller’ 

üretmek yerine, insanlığın üretebildiği en başarılı temsillerin (bilimsel teoriler) 

arketektoniğini, mantıksal / biçimsel yapısını görünür kılmaktadır.  Mantıksal empirizm 

ve mantıksal pozitivizm olarak da adlandırılan neo-pozitivizm merkezi tezine 

doğrulanabilirlik ilkesini anlamın kriteri (verifiability criterion of meaning) olarak 

koymaktadır. Böylece, neo-pozitivistlerin epistemoloji görüşü yalnızca doğrudan gözlem 

veya mantıksal kanıt yoluyla doğrulanabilir ifadelerin (temsillerin) anlamlı olmasıdır. 

Mantıksal pozitivistler felsefenin empirik bilimlerin yapılarını örnek alarak belirsiz bir 

dille ve doğrulanamayan iddialardan kaynaklı anlamsal karışıklığını önlemeye 

çalışmışlardır.  

Bu hat ile birlikte (Descartes – Locke – Pozitivizm – Neo-Pozitivizm), bilim 

karşısındaki felsefenin güncel konumlanışı, metafizik yapmaya devam ederek Kant’ın da 

ifade ettiği gibi ‘anlamsız ve boş’ uğraşı devam ettiren filozofların bilimsel 

değerlendirmede dışarıda kalmalarına neden olmuştur. Bir taraftan filozoflar metafiziksel 

sistemler kurmakla uğraşırken diğer taraftan doğa bilimleri spekülatif yapıyı bırakmış ve 

kendi temel kavramlarının kritik araştırmasına başlamıştır. İşte bu epistemolojik dönüş 

alışılmış felsefi düşünce hâlinin yenilenmesini zorlayan bir dizi bilimsel keşif sebebiyle 

gerçekleşmiştir (Reichenbach, 1936: 141). Bilimsel bilginin hâkimiyetindeki bu 

epistemolojik düzeydeki değişim Kant ile birlikte esaslı olanı boş laftan ayırma şeklinde 

yani metafiziksel unsurların bilimsellik olanağının tartışıldığı süreçte bilimsel olan ile 

olmayan arasına kesin bir ölçü koyamama problemi olarak ortaya çıkmıştır. XIX. yüzyıl 

ve akabinde XX. yüzyıl biliminin gösterdiği gelişmeyle neo-pozitivistler ‘anlamsız ve 
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boş’ statüde değerlendirilecek metafiziksel kalıntılardan kurtulmayı ‘mantıksal 

çözümleme yöntemi’ ile hedeflemişlerdir. Felsefenin mantıksal çözümleme yöntemi ile 

geldiği bu yeni konum filozofları metafizik yaparak ‘anlamsız’ uğraşlardan uzaklaşmaya 

ve deneysel bir araştırma konusuna dönüştürülebilir bir çalışma yaparak birer sosyal 

bilimci olmaya yönlendirmektedir. O hâlde, Comte’un pozitivizm görüşü ile sosyal 

bilimlerin mekanizmasını çözmeye yönelik nihai hedefi yerini neo-pozitivistler 

tarafından sosyal bilimlerden gelen bilim iddiasını denetleme mekanizması olma 

görevine bırakmıştır. Comte’un orijinal pozitivizm görüşünden itibaren çözümleme 

yöntemi ve yöntemsel felsefe anlayışından neo-pozitivistlerin mantıksal çözümleme 

yöntemine geçişi sonucu felsefenin kazandığı ‘yeni’ konum, bilimin epistemolojik 

denetleme mekanizmasına dönüşme görevini üstlenmesidir. O hâlde, Comte’un orijinal 

pozitivizmden neo-pozitivistlerin görüşlerine geçiş epistemolojik hatta bir tür evrimsel 

değişime karşılık gelmektedir. Böylece, XIX. yüzyıl ve sonrasında bilimin geldiği nokta 

ve daha genelde bilim tarihinde gösterdiği dönüşüm hareketine ayak uydurma çabası bu 

değişimlerin nihai sebepleridir. 

Mantıksal pozitivizm, böylece bütün doğa bilimlerinin teorileri karmaşık ve 

soyut gözükse de saf empirizmi tamamlayıcı bir bilişsel ve anlamsal kavrayışla duyusal 

deneyimlerimizi sistematikleştirmek ve kaydetmek için yeni bir araç sunmaktadır 

(Friedman, 1999: xiv). Ancak, daha önce de ifade edildiği üzere, temsillerin olgularla 

empirik ve diğer temsillerle mantıksal bağıntılar üzerinden gerçekliği temsil bağlamında 

meşruiyet ve / veya geçerlilik kazanması ilkesine bağlı olarak teorik terimlerin 

gönderiminin ne olduğu problemi açığa çıkmıştır. Buna bağlı olarak mantıksal 

pozitivizm, uç noktalarda mikroskobik varlıklar ya da gözlemlenemeyen kavramların 

ontolojik bir nedensellik ile düşünülmesine karşı çıkmıştır. Çoğu neo-pozitivist, teorilerin 

ifadelerinin mantıksal ve dilsel değişimler yoluyla fenomenlerin ifadelerine 

dönüştürüldüğü pozitivizmin uç bir versiyonunu, ‘indirgemecilik doktrini’ni ortaya 
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çıkarmışlardır. Bu temsil etme biçiminde teorik varlıkların gerçekliği hakkındaki 

konuşmalarımız doğrudan gerçek anlamlarıyla anlaşılmamalıdır. Dolaylı yoldan 

fenomenlerin dilsel ifadelerine indirgendiği gerçeklik ifadesiyle anlaşılmalıdır. Böylece, 

teorik terimler, dilsel bir form yoluyla gözlemsel terimlerden anlam kazanacak ve teorik 

yasalar empirik yasalara indirgenebilecektir. Mantıkçı pozitivistler tüm bilgilerin 

gözlemlenebilir gerçeklere dayanan basit “protokol cümleler (protocol sentences)”den 

mantıksal çıkarımlara dayandığını öne sürmüşlerdir. Protokol cümleler, bireysel 

deneyimlerin aktarıldığı dilsel bir formdur. Mantıksal pozitivizm için protokol cümleler 

temsil biçimi için iki önemli adım olarak görülmektedir. İlk olarak protokol cümleler 

taslak niteliğinde bir dilsel form ile temsil sunmaktadırlar. İkinci adımı da bilimsel 

inançların kabul edilebilirlik ve bilişsel öneminin kaynağı olarak deneyimin rolünü 

göstermektir (Sarkar&Pfeifer, 2005: 610). Teorik terimler (theoretical terms) kavranabilir 

ve tanımlanabilir olabilmesi için empirik terimler (observational terms) aracığılıyla 

çıkarsanabilir olmalıdır. Teorik terimlerin anlamlı olabilmesi için, empirik verileri 

organize eden araçlar olarak veya empirik terimlerle korelasyon ilişkileri bulunduğunda 

bazı pratik fonksiyonlar olarak hizmet etmeleri gerekmektedir. Olgu içerikli empirik 

terimler açıklamayı gerektirdiği sürece, o zaman belirli bir noktada örneğin ‘atom teorisi’ 

gibi teorik terimler içeren ifadeler teorik olmak yerine, açıklama gerektiren bir konu ile 

ilgili olgusal ya da gözlemsel kabul edilir (Sarkar&Preifer, 2005: 733). Ayrıca, teorik 

terimlerin empirik terimlerin tanımlaması ile anlam kazanmasına gerek yoktur. Teorik 

terimler ve empirik terimler arasındaki bağlantı dolaylı tanımlamalar aracılığıyla 

olabilmektedir. Dolayısıyla, neo-pozitivistler tezlerini ‘anlamlı’ olan ile ‘anlamlı 

olmayan’ arasına doğrulanabilirlik ilkesi üzerinden anlamın kriteri olarak koyarlar. 

Olgulara başvurularak doğrulanan önermeler ‘anlamlı’ olma statüsü kazanırken olguların 

doğrudan gözlemi tarafından doğrulanamayan önermeler saçma kabul edilmektedir. 

Empirizmin radikal bir formu olan mantıksal pozitivizm böylece, epistemolojik düzeyde 
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teorik terimler ve olgu ve gözlem verilerinin çıktısı olan empirik terimler olarak farklı 

temsiller ortaya koymaktadırlar. Burada neo-pozitivistler ile Locke-Descartes temsilciliği 

arasındaki benzerlik görünür kılınmaktadır. Neo-pozitivistlerin de ilgili probleme, yani 

temsiller arası farkın hangi protokol ölçütle belirlenebilir olduğuna dair soruya içsel bir 

yanıt vermektedirler. Descartes ve Locke, aklın (zihnin) a priori yapısına, onda bulunan 

a priori içerikli ilk tasarımlara ya da kökende bulunan tabula rasa ve deneyim kaynaklı 

idealara ve yöntemin doğru birlikteliğine odaklanırken, neo-pozitivistler doğrudan dili 

konu edinerek gerçekliğin kavranması için gerekli ve yeterli koşulları benzer bir yapıda 

oluşturmaktadırlar.  

Klasik epistemolojiden bilgi teorisine ve bilgi teorisinden bilim teorisine doğru 

evrimsel bir dönüşüm geçiren ‘epistemoloji’, her bir alt türde de çeşitlenme ve dönüşüm 

yaşamıştır. Diğer bir deyişle, XIX. ve XX. yüzyıl sürecinde de bilimin işleyen 

mekanizmasını / mantığını / algoritmasını açığa çıkarmaya (ve hatta açıklamaya) yönelik, 

kendileri de birer gerçeklik temsili olma iddiasında farklı meta-temsillerin ortaya atılması 

ile epistemolojideki değişim ve çeşitlenme devam etmiştir.  

Kısa bir özetleme ve hatırlatma yapmak gerekirse, ‘bilgi problemi’nin temsillerin 

gerçek/gerçek dışı, doğru/yanlış ayrımına girmesi ile birlikte bu problemin bilinçli ve 

teorik düzeyde ele alınışı epistemoloji tarihini başlatmıştır. Bilginin neliği, olanaklılığı, 

kaynağı ve geçerlilik ölçütü gibi sorulara yanıtlar bulmaya çalışan klasik epistemoloji, 

modern bilimsel devrimin gerçekleşmesi neticesinde ‘yöntem promlemi’ne odaklı bir 

çalışma sahası olan bilgi teorisini geliştirmiştir. 1543’te Copernicus ve 1687’de 

Newton’ın başı çektiği modern bilimsel devrim kadim dünyayı bilme sorunumuza ‘teori’ 

düzeyinde cevap arama girişimleriydi. Gerçekliği teoriler aracılığıyla temsil etme biçimi 

modern bilimin geldiği devrimsel ilerleyiş adımına benzerlik göstererek bilimi olanaklı 

hâle getiren ve işleyen mekanizmasını modellemeye çalışan bir epistemoloji, yani bilim 

teorisi hâline dönüşmüştür. Comte, pozivitizm anlayışını en baştan beri bir tür çözümleme 
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yöntemi olarak ve felsefenin yöntemiyle bilimleşmesi için yapılan modern bilimin 

tespitleriyle uyumlu epistemolojik bir temsil seçeneği ortaya koymuştur. Ancak, 

pozitivizmin amacının bilime sadece bir felsefi bakış açısı geliştirmesi ve bilimdeki teorik 

formülasyonun ve epistemoloji hakkındaki görüşlerin temsilcisi olarak odaklanması 

alternatif temsil seçeneklerinin aranmasını gerektirmiştir. Orijinal pozitivizmin akabinde 

empirizmin radikal bir formu olarak ortaya çıkan mantıksal pozitivizm, temsil odaklılığın 

radikal bir formuna dönüşmüş ve anlam kıstasına yoğunlaşmış ve metafizik unsurlardan 

bu şekilde kaçınma yolunu seçmiştir. Mantıkçı pozitivistlerin ‘doğrulanabilirlik ilkesi’ni 

anlamın kriteri olarak da koymaları analitik ve empirik doğrulama yapamamaları 

nedeniyle kendi kriterlerini anlamsız kılmıştır. 

Bu durum şöyle ifade edilebilir: Genel olarak pozitivist modellemeye göre, 

gözlemle başlayan bilimde, gözlemci (bilim insanı) duyu organlarıyla gözlemlemekte 

olduğu durum konusunda kanıtlar elde etmek üzere görebildiği, duyabildiği, 

dokunabildiği her şeye ilişkin benzer duyu verilerini dürüstçe kaydetmeli ve bunu 

önyargısız bir şekilde yapmalıdır. Dünya hakkında temsiller ortaya çıkaran bu önermeler 

duyu organlarının doğrudan kullanılmasıyla doğrulanabilir ya da doğru olarak kabul 

edilebilir. Bu şekilde elde edilen önermeler (gözlem önermeleri) dünyayı gerçeğe en 

yakın biçimde temsil etmesi beklenilen teorilerin ve yasaların oluşturulmasındaki bilgi 

yapısının temelini oluşturmaktadırlar. Gözlemle çok sayıda olgu tespit edilirken, olguları 

elde etmek için deneylerin içeriklerinde olgusal bir genişleme meydana gelmektedir. 

Deney ve gözlemin kapsamının gittikçe büyümesi olguların daha incelikli incelenmesini 

ve ayrıntılı hâle gelmesini sağlar. Bilimdeki gözle görülür bu ilerleme seviyesi, gözlem 

verilerinin genişletilmesiyle başlayan yukarı ve ileriye doğru gelişme gösteren naif 

tümevarımla gerçekleştirilen akıl yürütme biçimidir.  

Naif tümevarımcılığın (yani pozitivist modelin, bilimselliğin merkezine 

yerleştirdiği metodolojik mekanizmanın kendisinin) doğrulanabilirliği problemlidir. 



50 

 

Diğer bir deyişle, bilimi ‘bilimsel’ kılan şey naif-tümevarımcı mekanizması ve 

doğrulanabilirliği ise, bu mekanizmanın kendisi doğrulanabilir midir? Bunun için 

başvurulabilecek iki düzey vardır: Mantık düzlemi ve deney (empirik) düzlem. Mantık 

argümanına göre, gözlem verilerinin sıklığı gözlem sayısının çokluğuna bağlı olarak 

genele uyarlanabilecek temsillerin ortaya çıkmasında mantıksal bir tutarlılık 

gerektirmemektedir. Öyle ki, ‘X sayıda kuğunun T zamanında beyaz olduğunun 

gözlemlenmesi, tekrarlanan deney ve gözlemin sayısı kaç olursa olsun gözlemlenebilen 

son kuğunun siyah olmayacağının mantıksal tutarlılığını’ bize sağlamamaktadır. Ancak 

bu durumda, tümdengelimsel akıl yürütmede öncüllerin doğruluğunun sonucun 

doğruluğunu teyit etmesinin aksine, naif tümevarımsal akıl yürütmede öncüllerin 

doğruluğu ulaşılan sonucun da doğruluğunu mantıksal olarak garanti altına almamaktadır. 

Yani, bilimin temel mekanizması olduğu iddia edilen tümevarımsal akıl yürütme ve 

metodolojinin doğruluğu mantık temelinde güvence altına alınamamaktadır.  

Tümevarımın, bilimin merkezi mekanizması olarak, kendi kabulüne uygun olarak 

doğrulanmasının diğer potansiyel yolu, onu deney argümanına dayandırmaktadır. Bilim, 

deney ve gözlem verileriyle desteklenen çok sayıda temsil ve yasa elde edilerek gerçeklik 

üzerinde kullanılmak üzere çeşitli araçların dizayn edilmesiyle sonuçlanmıştır. Buna 

örnek olarak, laboratuvar ortamında gözlem verilerinin sağladığı bilimsel bilgi 

birikiminden yararlanılarak ortaya çıkan optik yasaları, optik araçlarının tasarlanması için 

genel temsil örüntüleri olarak kabul görmüşlerdir. Naif tümevarımsal akıl yürütmeyle 

elde edilen gerçeklik temsillerinin başka bir gerçeklik üzerinde kullanılması da gözlem 

verilerine dayanılan gezegenlerin konumlarıyla ilgili çıkarılan genel yasaların 

(temsillerin) gezegen hareketlerini önceden öngörmesiyle işlevselliğini ortaya 

koymaktadır.  Ancak yine de naif tümevarımcılığın gözlem verileri ne kadar arttırılırsa 

arttırılsın deney argümanı üzerinden doğrulanması varsayılan tümevarımın kendisini 

kullandığı için döngüsel bir hâl almaktadır. Başka bir deyişle, bütün bilginin tümevarımla 
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deneyden türetilmesi gerektiği yolundaki talep, tümevarımcı konuma temel teşkil eden 

tümevarım ilkesini doğrulanamaz bırakmaktadır. Naif tümevarımın deneysel argümanla 

doğrulanabilirliğine ek olarak yapılan ‘çok sayıdaki’ gözlem önermesinde temsillerin 

oluşmasını destekleyen kaç tane gözlemin gerektiği belirsizliği bulunmaktadır. Burada 

naif tümevarımcılığın şu sorunu ortaya çıkmaktadır: Çok sayıda elde edilen gözlem 

verilerinin hangi aşamasında gözlem verilerinin yeterliliğine karar verilecektir, yani 

kaçıncı gözlemin temsilin oluşmasında yeterli koşulu sağladığı kabul edilecektir? 

Deneysel argümanla naif tümevarımın doğrulanabilirliğine bağlı gerçekleşen bir diğer 

sorun, deney ve gözlem sonuçlarının her zaman aynı koşullar ve ortamda yapılmaması 

gerekliliğe uygun ele alınan ‘farklı koşullar’ı sağlayacak gerekli veya gereksiz kıstasların 

nasıl belirleneceği sorunsalıdır. Örneğin, demirin oksitlenmesi araştırılırken tepkimenin 

nasıl gerçekleştiği, tepkime türüne (kimyasal mı fiziksel mi) nasıl karar verileceği, 

ortamda bulunan demir atomunun ve oksijen atomunun tepkimeye girme seviyeleri ve 

açığa çıkan yanma tepkimesinde demiroksit ve ısının nasıl ortaya çıktığının belirtilmesi 

gerekmektedir. Demirin oksitlenmesi basit bir kimyasal tepkime denklem gibi gözüküyor 

olsa bile laboratuvar ortamında incelendiğinde ortamın sıcaklığından ve neminden, 

deneyi yapan bilim insanının kimliğine, deneyin gerçekleştiği ortama kadar çok sayıda 

değişken üzerinde değerlendirilme yapılmaktadır. O hâlde, bu durumda deneyin 

tekrarlanma aşamasında değerlendirmeye alınacak ‘farklı koşullar’ı sağlayacak ‘gerekli 

kıstaslar’ın neye göre belirleneceği gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Naif tümevarımcılığın taşıdığı bu problemler, neo-pozitivistler tarafından ‘olasılıklı 

ifadeler’ ile doğrulama yapılarak çözülmeye çalışılmıştır. Sınırlı sayıda gözlem 

verilerinden ulaşılan temsil örüntüleri kesin olarak doğrulanamaz; ancak gözlem sayısının 

çokluğuna bağlı olarak bu oranda ‘olasılıklı doğru ifadeler’ özelliği taşımaktadırlar. 

Olasılıklı ifadelerin temsil düzeyinde kabul edilebilmeleri için gözlemlenen sıklık ile 

ifadenin ya da hipotezin öne sürdüğü kabulün arasındaki oranın kabul edilebilirlik 
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eşiğinin belirlenmesi bilim felsefesi açısından problemli bir temsil ortaya koymaktadır.16 

Neo-pozitivist aşamada, doğrudan gözlemlenemez şeylere gönderimde bulunan teorik 

terimler içeren temsillerin (teorik yasaların) kesinlikle empirik yasaların tümevarımsal 

genellemeleri sonucu elde edilmediklerinin ‘farkına varılmış’tır. O hâlde, naif 

tümevarımcılığın doğrulanabilirliği üzerine taşıdığı problemlere yönelik neo-

pozitivizmin geliştirdiği çözümler aynı zamanda neo-pozitivizmin ‘temsil’ odaklı 

çözümlemesinin de zayıf noktalarını ortaya koymaktadır. Ayrıca, bilgi teorisinin evrimsel 

gelişiminin bu aşamasında bahsedilen bu ‘farkına varış’, neo-pozitivizm bilim 

modellemesinin naif tümevarımcılığın problemli yapısı karşısında ortaya koyduğu 

çözümler doğrultusunda Karl Popper’ın bilim modellemesinin ortaya çıkmasındaki 

etkilerini de ortaya koymaktadır. 

1.2.2. Karl Popper 

Doğruluğa yaklaşma fikri bilim teorilerinin ulaşmak istediği nihai sonuçtur. 

Bunun için Popper’ın izlediği yol olarak birbiriyle bilimsellik rekabeti içinde olan 

teorilerin eleştirel bir şekilde tartışılması bilim teorisi için elzem bir durumdur. Kant’ın 

terminolojiyle ifade edilecek olursak düzenleyici bir ilkenin, ya da düzenleyici bir fikrin 

ortaya koyulması gerekmektedir.  

Popper için tümevarımı bilimsel yöntem olarak kullanan pozitivistler olgusal 

düzeyde kaldıkları için bilim teorilerinin düzenleyici ilkesini belirlemeyi 

başaramamışlardır. Popper, bu noktada tümevarımın dayandığı olguların 

doğrulanabilirliği üzerinden genellemelere ulaşan ilkenin, bilimsel yönteme aykırı 

                                                
16 Tümevarım yönteminin mantığı olasılıkla yakından ilişkilidir. Bu hususta Hacking’in tümevarım 

mantığına ilişkin getirdiği yorumlama Leibniz’in tümevarım mantığı olarak bilinen olasılık teorisini 

metafizik ve epistemolojisinin bir aradalığına dayanır. Leibniz’in olasılık ve tümevarım mantığı teorisinin 

en dikkat çekici özelliği bir dizi olasılık için nesnel olarak doğru olan önsel bir dağılım olasılığının var 
olduğunu saptamasıdır. Doğru dağılım, basit bir mantıkla zar atışına çok benzeyen bir şekilde olasılığın var 

olma eğilimine karşılık gelir. Hacking için Leibnizci bir olasılık ve tümevarım mantığının yeniden 

oluşturulması için daha fazla ilerlemeyi gerektirmektedir. Hacking “yine de onu, çok yakın zamanlardaki 

hiçbir temeli olmayan global tümevarım mantığı teorilerine tercih etmektedir” (Hacking, 2016a: 212). 
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olduğunu düşünüyordu, çünkü güçlü bilimsel teoriler asla doğrulanamazlardı. 

Doğrulanma derecesi konusunda belirleyici bir nokta, sınamaların zorluğuyla birlikte o 

da arttığı için, bu derece, sadece içeriği ya da sınanabilirlik derecesi yüksek olan teoriler 

için yüksek olabilirdi. Ancak bu, doğrulanma derecesinin olasılıktan ziyade 

olasılıksızlıklarla ilgili olması anlamına geliyordu. Bu nedenle de onu olasılıkla 

özdeşleştirmeye imkân yoktu (Popper, 2006: 144, 145, 146). 

Teorilerin gerçeklik kapsamı doğrulanabilmek için fazla geniştir; fakat onlar 

sınanabilir ve dolayısıyla onların yanlışlıkları gösterilebilirdi. Popper deneysel bilimin 

teorilerini diğer teorilerden ayıracak sınırı çizme sorununu “sınırlama problemi” ve 

önerdiği çözümü de “sınırlama ölçütü” olarak adlandırmaktadır. O hâlde, Popper için 

teorilerin bilimsellik ölçütü olarak sınırlama probleminin çözüm önerisi sınırlama 

ölçütüdür: Bir kuram, ancak ve ancak eğer olası deneyimlerle çelişiyorsa, yani ilke olarak 

deneyim aracılığıyla yanlışlanabilirse deneysel bilim kapsamındadır. Bu sınırlama 

ölçütünü “yanlışlanabilirlik ölçütü” olarak adlandırmaktadır (Popper, 2015: 31). 

Bu sebeple Popper, bilimsellik kıstasını yanlışlanabilirlik olarak koymuştur. 

Popper’ın bilimsel hiçbir teorinin kesin sonuçlu olmadığı ve doğrulanamadığı her yeni 

teorinin birtakım problemleri çözerken çözülemeyen yeni problemlere yol açtığı 

düşüncesi bilimsel teorilerin ontolojik çıkarımıdır. Böylece, neo-pozitivizmin 

gerçekleştirmeyi hedeflediği teorilerin ifadelerini mantıksal ve dilsel değişimlerle 

fenomenlerin ifadelerine dönüştürülebileceği bir temsil şekli reddediliyordu. Ayrıca, 

Popper böyle bir dilsel indirgeme hareketinin sayısız bilimsel indirgeme çabaları 

içerisinde başarı sağlamadığı görüşünü destekleyerek kendini ‘neo-pozitivizmin katili’ 

olarak atfetmiştir (Popper, 2005a: 99).  

Neo-pozitivistlerin doğrulanabilirlik ilkesi, tabandan tavana (önce gözlemler yap 

ve onların nasıl bir araya gelerek daha genel bir doğrulamayı desteklendiğini gör) doğru 

hareket etmekteydi. Popper’ın yanlışlamacılığı ise tavandan tabana doğru bir yönelime 
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sahiptir. Önce teorik bir varsayım oluşturulur (bir hipotetik-temsiller örüntüsü), sonra 

sonuçlar çıkarsayıp bu varsayımların yanlış olup olmadıklarına dair sınama adımlarını 

takip etmekteydi. Newton’ın ‘üç hareket yasası’ ve ‘yerçekimi yasası’ gibi tümevarım ve 

tümdengelimsel akıl yürütme yöntemleriyle gözlemlenebilir olgulara dayandığı için 

deneysel olma özelliğini taşımaktadırlar. Bilimin deney ile sınanabilir olma özelliği 

‘enerjinin korunumu yasası’ gibi deneysel sınanabilen ve bu sınamaları geçen önermeler 

üzerinden ilerlemektedir. Bu önermeler, ya doğrudan duyusal gözlemi doğrular 

niteliktedir ya da gözlemlenebilir tüm olgusal sınıf üyelerinden tümevarımsal (inductive) 

akıl yürütme ya da tümdengelimsel (deductive) akıl yürütme gibi farklı iki etkin yöntem 

tarafından çıkarım sonuçları gerekmektedir. Popper’ın epistemolojisi, tümevarımsal 

çıkarımının geçerliliği hakkında eleştirel derin düşüncesine dayanmaktadır. Bu hususta 

Popper, David Hume’un tümevarım eleştirisinin geçerliliğini kabul etmektedir ve 

gerçekten de tümevarımın bilimde, diğer bir ifadeyle temsillerin bilimselliğinin temeli 

olarak kullanılmadığını savunmaktadır. Tümevarımsal yokuşun mantıksal doğrulamadaki 

eksiklikleri olduğunu Popper şu ifade ile aktarmaktadır:  

 

Demek ki, tümevarım-mantıksal sınırlandırma ayracı, bir ayrıma 

değil, doğa bilimleri ve fizikötesi kuramlar dizgesinin aynı 

tutulmasına (her iki dizge olgucu anlam dogmaları açısından ele 

alındığında, anlamsız sözde-önermelerdir); bir dışlamaya değil, 

tersine fizikötesinin görgül-bilimlere girmesine neden olmaktadır 

(Popper, 2005: 61). 

 

 Popper’a göre, bu sorunu Hume görmüş ve çözmeye çalışmış, ancak Kant 

tarafından bilgi-kuramsal sorunun odağına getirilmiştir. Tümevarım sorunu Kant’ın 
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ifadesiyle ‘Hume sorunu’ olarak algılanırsa, sınırlandırma sorunu17 da ‘Kant sorunu’ 

olarak nitelendirilebilir (Popper, 2005: 58). Tümevarımsal yöntemin reddedilişi temelde, 

yöntemin içerisinde bilimsel ve metafizik unsurlar arasında uygun bir sınırlandırma 

aracına rastlamamış olmamıza dayanmaktadır. Bilimsel teoriler tümevarım yöntemi 

kullanılarak temsil edilebilir olmalarına rağmen gözlemlenebilir tek bir negatif örnek 

tarafından yanlışlanabilir hâle gelmişlerdir. Bu hususta, Popper yanlışlanabilir olma 

özelliğine dayalı bir epistemolojik çözümleme yaptığı bilim modellemesi ile 

sınırlandırma ayracı sorununa yaklaşımını ortaya koymuştur. “Bizim önerimize göre bu 

yöntem, sınanacak dizgenin yanlışlanabilirliliğini her koşul altında ortaya koyabilir 

olmasıyla karakterize edilmiştir; yani amacı, tutarsız dizgelerin kurtarılması değil, sıkı 

denetimlerle en fazla tutarlılığı olanı seçmektir” (Popper, 2005: 66). Böylece farklı 

temsillerinin oluşmasında etkin yöntem olan tümevarım yöntemi ortaya koyulan olguların 

mantık ve deney argümanına başvurularak doğrulanabilirliği problemini yaratırken, 

yanlışlanabilirlik ile bu problem çözülmeye çalışılmaktadır. Popper yanlışlanabilen 

teorilerin gerçekçiliğin bilimsel olarak ortaya konulmasında, tüm diğer temsiller arasında 

gerçek temsile en yakın olduğunu düşünmektedir.  

Popper, insan bilgisinin varsayımlar ve çürütmelerle geliştiğini ‘eleştirel 

rasyonalite’ görüşünü ile ifade etmiştir. ‘Eleştirel rasyonalite’ yöntemsel bir öğretidir, bu 

teorilerin18 tümdengelimsel sınama adımlarının uygulandığı yöntem şeklidir. 

Yanlışlanabilirlik, tümevarımsal çıkarımlarla değil, yalnızca tümdengelimsel mantığın 

tutarsızlıklara yol açmayan dönüşümleriyle iş görmektedir. Bilimin akılcılığının, 

kanıtların ne kadar iyi bir şekilde teorileri desteklediğiyle ilgisi yoktur. Çünkü bilimsel 

teoriler (temsil örüntüleri) savunulabilir değil, sınanabilir oluşlarıyla farklılaşırlar. 

                                                
17 Popper’ a göre, ‘sınırlandırma sorunu’ ampirik bilimi (görgül- bilimi), hem matematik ve mantık hem de 
‘metafizik (fizikötesi)’ dizgelerden ayıran ölçütlerin bulunma sorunu olarak nitelendirilebilir (Popper, 

2005: 58). 
18 Teori(kuram), Popper için ‘dünyayı’ kuşatmak, ussallaştırmak, açıklamak ve ona egemen olmak 

amacıyla attığımız ağdır (Popper, 2005: 83).  
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Doğruluğu henüz savunulmamış varsayım (hipotetik temsil örüntüsü), teorik dizgeden 

tümdengelimsel yöntemle mantıksal yollarla türetilir. Bu türetilen varsayımlar kendi 

aralarında ve diğer önermeler ile eşdeğerlilik, türetilebilirlilik, bağdaştırılabilirlik ve 

tutarsızlık gibi birtakım mantıksal ilişkilerine göre temsiller arası karşılaştırılması 

yapılmaktadır. Bilimsel ilerlemeler açısından önemi diğer teorilerle karşılaştırmasından 

sonra, son olarak türetilmiş varsayımın bilimsel deneylerde ya da teknik/pratik 

uygulamalarda tutarlı olup olmadığının sınamasına tâbi tutulur (Popper, 2005: 57). Eğer 

doğruysa, başka testler yapılır; eğer doğru değilse, varsayım gözden geçirilir ya da yeni 

bir varsayım icat etme yoluna gidilir.  O hâlde, Popper’ın modeline göre, temsillerin nasıl 

oluşturuldukları değil, nasıl sınandıkları, yani gerçeklikle nasıl karşılaştırıldıkları, 

yüzleştirildikleri bir fark yaratmaktadır. Temsiller ile gerçeklik arasındaki ilişki, en 

azından bilimsellik sınamasında ve bilimsellik ayracı içerisinde, gerçeklikten temsile 

doğru değil, temsilden gerçekliğe (kavramına) doğrudur. O hâlde, bu sürecin (bilimsel 

temsiller) başlangıcında ne vardır? 

Popper’ın bilim modelinde bilim problemlerle başlamaktadır ve bu problemler 

teorinin veya hipotezin işaret ettiği, aydınlattığı problemlere karşılık gelmektedir. İlk 

problemi çözmeye yönelik geliştirdiğimiz ilk teori bir temsil sistemine karşılık geldiği 

seviyede problemlerin de ilk kesin olmayan sonuçlarıdır. Ortaya atılan deneme 

çözümlerinin çelişmezlik ilkesi bağlamında da mantıksal karşılaştırmalarının yapılması 

gerekmektedir. Sınama aşamasındaki teori, bilimsel ilerleme mekanizması açısından 

karşılaştırılır ve son olarak elde edilen sonuçların pratik uygulamalar, deneyler ışığında 

tutarlılık ilkesine bağlı olarak değerlendirmesi yapılmaktadır.  

 

(…) Buradaki sınama yöntemi de tümdengelimseldir. Dizgeden görgül 

açıdan basit sınanabilir ya da uygulanabilir tekil kestirimler 

tümdengelimsel olarak türetilir. Bilinen dizgelerden türetilemeyen ya da 
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onlarla çelişik olanlar seçilir. Bu kestirimlerin geçerliliğine ilişkin karar 

deneyler aracılığıyla verilir. Karar olumlu ise doğrulanır yani dizge baştaki 

sınamayı başarıyla geçmiş olur. Karar olumsu ise, kestirimler yanlışlanır 

ve tümdengelimsel türetilmiş dizge de yanlışlanmış olur (Popper, 2005: 

57). 

 

 Bu tür işlemlerin sonucuna karar veren sınama mekanizması yanlışlanabilirlik, 

yanlışlanmış varsayımın terk edilmesini öngörmektedir. Sınama aşamasından 

yanlışlanmadan çıkan teori çok daha çetin sınamalara tabi tutulur. Hata eleme (error 

elimination) süreçlerinden çıkmayı başaran hipotezler teorilere dönüşerek yeni 

problemlerin görünür olmasını da sağlar. Diğer bir deyişle, temsil örüntüleri sınamalardan 

başarıyla çıkarlarsa, başlangıçta görünür olmayan şeylerin de temsil edilebilmesini 

(temsil uzamında karşılık bulmalarını) sağlarlar. İkinci problemin baş göstermesi bu 

açıdan varsayımların oluşması ve sınanması döngüsünün yeniden, fakat daha ileri bir 

noktadan başlama evresidir. Elde ettiğimiz ikinci problem ilk problemden her zaman 

farklıdır. Bu problemlerin çözümüne yönelik insan aklının gerçekliği temsil etmesinin bir 

ürünü olarak ortaya çıkan teoriler sürecin merkezinde yer almaktadır. Bu hâliyle Popper’a 

ait bu bilimsel mekanizma modellemesi karmaşık yapıların ard arda gelen düzeltmelerin 

eleştirel bir geri besleme süreciyle ancak evre evre yaratılabileceği ve değişebileceği 

evrimsel görüşü savunmaktadır (Magee, 1990: 61).  

1.2.3. Thomas Kuhn ve Paul Feyerabend 

Bilimsel gerçekçilik, doğa bilimi modellemelerinin akla uygunluğu, deneylerle 

kanıtlanması ve temsillerin doğruluğunun zorlayıcı testlerden çıkan sonuçlarla 

desteklendiği ölçüde varsayım, teori ve temsil gibi entelektüel vasıtaların kullanıldığı 

gerekçelendirme kıstasına uygun olarak değerlendirilmektedir. Bu kıstaslar akla 

uygunluk, kanıtlarla desteklenme, deneylerle doğrulanma gibi içeriklere sahiptir. 
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Filozoflar bilimsel modellemeler üzerindeki gerekçelendirme kıstasını, mantık, akla 

uygunluk ve bilimsel yöntem kullanma ve geliştirme üzerinden değerlendirmektedirler. 

Keşif bağlamı keşfin kim tarafından yapıldığı, ne zaman yapıldığı veya araştırmayı 

etkileyen sosyo- ekonomik/ kültürel gibi koşulların ortaya koyulmasını gerektiren 

süreçlere karşılık gelmektedir. Bu noktada, keşif bağlamı Kuhn’un dikkatleri çekmeye 

çalıştığı konumda tarihsel örneklerin yer aldığı, kronolojik zaman dizimi olarak 

görülmektedir. Gerekçelendirme bağlamı ise temsillerin akla uygunluğu, gerçekliğe 

yaklaşma aşamasında ne derecede deneysel kanıtlarla desteklendiği, zorlayıcı testlere tâbi 

tutuldukları gibi süreç analizinin yapılmasıdır. Ancak gerekçelendirme bağlamı 

odağından çıkarak keşif bağlamı odağına geldiğimizde keşfin tarihsel koşulları, psikolojik 

rastlantıları, sosyal etkileşimleri ve iktisadi çevre gibi unsurlarının etkisi gerçeklik 

temsillerinde göz önünde bulundurulmamıştır.19 Gerekçelendirme ve keşif bağlamı 

odağındaki bu değişim, Thomas S. Kuhn’un “Tarih, yalnızca bir zaman dizimi ve anlatı 

deposu olarak görülmediği takdirde; şu anda bize egemen olan bilim imgesinde esaslı bir 

dönüşüme yol açabilir” ifadelerine uygun olarak keşif bağlamı unsurlarının da 

temsillerdeki rolünü ortaya koymaya yöneliktir (Kuhn, 1995: 46). Kuhn’a kadar gelen 

süreçte filozofların temsillerin oluşturulmasında ‘akılcı(rasyonalite)’ temelinde ilerlediği 

görülmektedir. Bu durumda, Kuhn bilimin tamamen ‘akıldışı’ olduğunu 

düşünmemektedir; fakat bilimi ‘akılcı’ olarak da kabul etmemektedir (Hacking, 2016: 

24). Ancak yine de Kuhn’un ünlü eseri Bilimsel Devrimlerin Yapısı’nın içerisinde 

‘bilimsel rasyonalite’ye açık bir şekilde karşı çıktığı görülmemektedir. O, yalnızca 

bilimin farklı bir tasvirini ortaya koymaya çalışmıştır.  

Kuhn’un bilim mekanizmasını modellemek için geliştirdiği görüşler ile 

rasyonalite arasındaki ilişkiyi anlamlandırabilmek için Kuhn’un temel kavramlarına 

                                                
19 ‘Gerekçelendirme bağlamı’ ve ‘keşif bağlamı’ terimleri, Hans Reichenbach’a ait ifadeler olarak Ian 

Hacking’in kullandığı bağlamda kullanılmıştır.  
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başvurmak gerekmektedir. Kuhn bilimin devrimsel bir yapıda ilerlediği bir bilim 

modellemesi sunmaktadır ve bu modellemeyi olağan bilim, kriz, devrim, yeni olağan 

bilim dönemi gibi alt bölümlerde değerlendirmektedir. İlk önce, olağan bilim dönemi 

yapboz çözücü bir işlevi üstlenmiştir. Olağan bilim döneminde, gerçekliğin temsil 

şekilleri olarak kullanılan teorilerin matematiksel ifadelerle daha çok açıklığa 

kavuşturulması ve sonucunda doğadaki fenomenlerle daha iç içe bir şablon sağlamaya 

çalışılmıştır. Temsil sistemleri olarak teorilerin ışığında olguların deneysel olarak 

olgunlaştırılma ve sadeleştirilme aşamasıdır. Olağan bilimde teorilerin temsil etme 

gücünün desteklenmesi, doğrulanması, yanlışlanması ve varsayım- çürütme gibi sınama 

ve doğrulanma işlemleri yapılmamaktadır. Genellikle amaç, başarılı yöntemlerle 

teorilerden türetilen net temsillere ulaşmaktır. Bazı durumlarda teorilerin bir yerde 

dünyadaki olgularla uyuşmakta hataları ortaya çıkmaktadır. Ancak bu hatalar, başarılı 

temsiller olarak kullanılan teorilerin içerisindeki birtakım başarısızlıklar anomaliler 

olarak karşımıza çıkabilir. Anomalilerin ortadan kaldırılamaması sonucu teorilerde ortaya 

çıkan bu hatalar üzerinde daha çok çalışılmaya başlanır. Ancak, bu çalışmalar hâkim 

teorideki karşı örneklerin birikimi ile teorilerin gerçekliğin temsil hattındaki iddialarında 

kriz meydana getirmektedir. Bu krizden kurtulmak için yeni kavram sistemleriyle sorunlu 

fenomenleri anlaşılır kılan yeni teorilere geçiş yapılmaktadır. Artık yeni teorinin 

gerçekliği aktardığı teorik temsil hattı eski teorinin gerçekliği aktardığı teorik temsil hattı 

ile farklılık göstermektedir. Yeni teorilerin temsil ettiği gerçeklik alanı deneysel 

fenomenlerle genişletilme ve daha net matematiksel ifadeler ile ilerleme kaydederken, 

eski teorideki temsil biçimi artık kullanılmamaktadır. Bu devrim niteliğinde ilerleyen bir 

bilimsel mekanizma modellemesinin gösterimidir. Kuhn’un baş yapıtı Bilimsel 

Devrimlerin Yapısı’nda kullandığı anahtar sözcük paradigma20 kullanıldığı bağlama göre 

                                                
20 Paradigma bu çalışma bağlamında o dönemin hâkim görüşü olan, ağızdan ağıza yayılan ve bilimsel 

araştırmanın örnekleme şekilleri üzerinde bir konsensüs oluşturdukları hâliyle yer almaktadır. Newton 

fiziğinin, Batlamyusçu astronominin Almagest’i, Maxwell’in elektromagnetik yayılımları konusundaki 

öğretici kitapları gibi yayılımı sağlayan araçların kullanıldığı anlamıyla yer almaktadır. 
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farklı anlamlar taşımaktaydı. Birbiriyle yarışan farklı bilimsel yaklaşımlara Kuhn 

‘paradigma’ adını vermiştir. Gözlemlenmesi mümkün olan birçok veriden bir diziyi belli 

kurallara göre ‘çağırma’ yani bir nevi rastlantıdan kurtarma ve gerektiğinde de aynı 

kurallara göre yeniden üretme anlamındaki teknik düşüncedir. Kuhn bu düşünceyi, biraz 

daha geniş tarzda kullanarak, belli bir bilimsel yaklaşımın doğayı sorgulamak ve doğada 

ilişkiler bütünü bulmak için kullandığı açık ya da örtülü bütün inançları, kuralları, 

değerleri ve kavramsal/deneysel araçları kapsayacak biçimde ele almıştır (Kuhn, 1995: 

11). 

Bilim modellemesinde bir devrim meydana geldiğinde eski paradigmadaki 

sorunlar yeni bir yöntemle çözülmektedir ve bu yeni paradigma diğer olgulara yol 

gösterici gerçeklik temsili sunmaktadır. Bu yeni teorideki temsil etme başarısı ‘başarı 

olarak paradigma’ olarak bağlamında değerlendirilmemektedir. Başka bir ifadeyle, 

paradigma olağan bilimde meydana gelebilecek problemlerin çözümünde örnek bir 

model olarak gerçekliği en iyi şekilde o andaki olağan bilimde yansıtmayı başarabilen 

temsil biçimidir. Her olağan bilimdeki teorilerin kendi içerisinde çözülemeyen sorunlarla 

karşılaşması süreci akabinde devrimsel bir şekilde yeni teori ile temsil şekline bırakması 

‘akıldışı’ bir değişim değildir. Ancak, Kuhn’un ‘paradigmaların’ değiştiği devrim fikri 

(keşif bağlamının bünyesinde getirdiği akıl otoritesinin dışında kalan sosyal, psikolojik 

ve ekonomik unsurların etkisinde değiştiği fikri) ‘rasyonalite krizi’nin habercisi 

konumundadır. Rasyonalite odağında teorilerin gerçeklik temsillerine tehdit olarak 

paradigmalar arasındaki devrimsel değişimler meydana gelmiştir. Kuhn, bu tür 

değişimleri gestalt değişimi21 ile kıyaslamaktadır. Var olan bir gerçekliği bir 

paradigmanın içindeki teori (tavşan imgesi) olarak yansıtırken, diğer bir paradigmadaki 

                                                
21 Gestalt değişimi (ing. Gestalt switches) bilimde kuramdan bağımsız gözlem olamayacağını savunan 
Kuhn gibi düşünürler tarafından her tür insan algılayışının, ama özellikle bilimsel gözlemin prototipi olarak 

kullanılmaktadır. Bu farklı görüşlere, vazo- yüz illüzyonu, çalışmada adı geçen tavşan-ördek illüzyonu, 

Mueller- Lyer illüzyonu, optik bir yanılsama yaratan Ames odası illüzyonu, Necker küpü olarak bilinen 

eşkenar dörtgen üzerinden optik yanılmasının olduğu illüzyonu örnek olabilir. 
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gerçeklik başka bir teori (ördek imgesi) ile yansıtılmaktadır ve iki farklı dünya arası 

geçişe benzemektedir. Bazı insanlar tavşan empirik verisini görünür kılan teoriden, ördek 

empirik verisini görünür kılan teoriye geçişte bu yapı değişimine karşı direnç 

gösterebilirler. Başka bir deyişle, bilgi üretim süreci ve buna yönelik eğitimi ‘tavşan’ 

görmeye koşullanmış bir bilim insanını ‘ördek’ görmeye ‘ikna’ edebilmek zordur.  Her 

iki imgeyi de aynı anda görmek mümkün görünmemektedir. ‘Tavşan’ empirik olgusunun 

gerçeklikle uyuştuğu teori A’dan, ‘ördek’ empirik olgusunun karşılığını bulduğu teori 

B’ye geçiş güçlük gösterecektir. Teori A’ya bağlı insan teori B’ye geçişte yeterli empirik 

olgunun varlığına ikna olamamış ve yeni teorinin eski teorideki sorunların çözümünü 

içerdiğine inanmamaktadır. O hâlde, bu geçiş epistemolojik bir temelde değerlendirildiği 

kadar sosyolojik unsurlardan da etkilenmektedir. Kuhn’un gestalt değişimi bilimin 

gelişimini görmek için rasyonalite ve mantık odaklı bakışı bırakmaktır. Onun yerine bir 

gestalt değişikliği yaparak bilimin mekanizmasını daha doğru bir şekilde ortaya koymayı 

hedeflemektedir. Kuhn’un post-pozitivist yaklaşımı olarak da tanımlanan bu yaklaşımı 

bilim teorisini bilim (bilgi) tarihi verileri ile yüzleştirmeye dayanmaktadır. Kuhn’un 

amacı, pozitivizmin ya da geniş anlamıyla bilim teorisinin çözümleyici etkinliğini aşarak, 

bilgi tarihi verileriyle uyumlu olacak bir epistemoloji modeli geliştirebilmektir. 

Kuhn’un direkt olarak akla gönderme yapma, rasyonaliteyi hedef alma niyeti 

olmasa bile çağdaşı Paul Feyerabend’in aklı hedef alan radikal düşünceleriyle Kuhn’un 

görüşleriyle benzerlikler içermektedir. Paradigma değişimini meydana getiren devrimsel 

değişim süreci eski paradigma ile yeni paradigma dünya görüşlerinin farklılaşmasına 

neden olmaktadır. Böylece, eski teori ve yeni teorinin dilleri de farklılaşmıştır. Her bir 

yeni teori farklı bir dil örüntüsü üzerine kurulmuştur. İki farklı teori temsilinin 

kıyaslanabileceği ortak tarafsız bir dil bulunmamaktadır. Aklın egemenliğinde şekillenen 

bilim modellemelerinin temel unsurlarının sorgulandığı ‘rasyonalite krizi’ ile her 

paradigma değişiminde farklı temsil sistemlerinin ortaya konulması bilimsel gerçekçilik 
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şüphesinin uyandırılması eş-ölçülemezlik tezini ortaya çıkarmaktadır. Birbirinin ardılı 

gibi görünen teorilerin arasında bağlantı kurulabilecek ortak bir dilin varlığı söz konusu 

değildir. Farklı teorilerin dilleri birbirlerinden farklı kurdukları dünyaların parçalarıdır.  

Bu dünyalar arası geçişi karşılıklı teorilerin dilleri anlama süreciyle değil bakış 

açılarındaki değişimin yani gestalt değişimiyle mümkün olmaktadır. Eş-ölçülemezlik tezi 

temelde, karşılaştırılmak istenilen birbirinin ardılı ve rakibi teorilerin ‘ortak bir ölçüm’ 

altında ölçülemeyeceği ve kıyaslanamayacağı fikirlerine dayanmaktadır. Ancak bilginin 

birikimsel ve sürekli ilerleyen yapısından, yeni teorilerin eski teorilerin (hatalı kısımlarını 

dışarıda tutarak) bir şekilde teorinin olgusal gerçekliklerini ve öngörülerini alta koyarak 

içerdiği çıkarımı yapılmaktadır. Bilginin bu kümeli ilerleme şekli teoriler arasında 

kıyaslanabilir ortak bir ölçünün varlığına işaret etmekteydi. Bu ölçüştürülebilirlik 

teorilerin rasyonel bir ölçüt kullanarak kıyaslanmasına temel oluşturmaktaydı. 

Feyerabend ve Kuhn, birikimsel ilerleme özelliği gibi geleneksel bilim yapısının teori 

değişim süreçlerini etkileyen unsurlarını ve ardıl teoriler arasındaki etkileşimin açıkça 

ortaya koyulmadığını düşündüler. Her yeni teori farklı bir problemi çözmeye yönelebilir, 

yeni temsil kavramları kullanarak bir önceki teorinin kavramsal dil şemasından 

farklılaşabilir ve hatta eski teorideki birçok başarı yeni teori tarafından başarı 

sayılmayabilir. Örneğin ‘filojiston teorisi’nin ardılı özelliği gösteren ‘oksijenin yanma 

teorisi’ filojistonun açıkladığı tüm olgu ve teori uyuşmasını kendi teorisi içinde net bir 

şekilde açıklayamıyordu. Öyleyse, tarihsel bir olgu olarak, yeni teori eskisinin kümülatif 

bilgisini (problemleri ve başarılı olguları dâhil) altına alarak ilerlememektedir. Kuhn’un 

‘olağan bilim, kriz, devrim ve yeni olağan bilim’ bilim modelleme şablonu eş-

ölçülümezlik tezini konu-ölçüştürülemezliği kolundan ele almaktadır. Bir ‘T’ teorisinin 

olağan bilim döneminde çözdüğü yapbozda yerine oturmayan parçaların fazlalığı sonucu 

yapbozun genel şablonunda meydana getirdiği eksiklikler bir şekilde giderilemez ve kriz 

meydan gelir. ‘T’ teorisi yapboz çözme görevini artık yerine getiremez durumdadır, ancak 
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dönüşüme uğrayacak teori ‘T’ teorisi değildir. Yerine devrimsel bir geçiş süreciyle ‘T*’ 

teorisi geçmiştir ve ‘T’ teorisinin problemli olgularının çözümünü içeren yeni içerikte bir 

temsil biçimidir. Temsil biçimini ifade edebilecek yeni kavramsal şemalar türetebiliyor 

ve önceki teoriden gelen sorunlu alanlara çözüm üretebiliyorsa ve neticesinde yeni 

yöntemlere ve araştırılacak konulara açık kapı bırakabiliyorsa teoriler arası devrim 

başarılı gerçekleşmiştir. O hâlde, ‘T’ ve ‘T*’ teorileri arasında ortak problemlere çözüm 

arayışı olsa bile ‘T’in sahip olduğu teorik genetik kodu ‘T*’e doğrudan aktarması 

anlamsızdır. Çünkü ‘T*’ farklı yöntemlerle temsil sistemlerini oluşturmuştur, bu iki 

teoriyi konu-ölçüştürülebilirlik bağlamında aynı ölçütle kıyaslanabilir olması mümkün 

görünmemektedir.  

Feyerabend bilimin rasyonalite kurallarına bağlı yöntemsel bir öğreti anlayışının 

karşısında bilimin pek çok alanında eş-ölçülemezlik tezinden bahsetmiştir. Kuhn’un 

teoriler arasında konu eş-ölçülemezliği bağlamından hareket ederek Feyerabend teoriler 

arasında eş-ölçülemezliği teorilerin ‘ayrışma’sı bağlamında ele almaktadır.22 Temsiller 

arasında eş-ölçülemez doğruluk veya yanlışlık karşılaştırılmasının dahi yapılamadığı, 

temsillerin merkezine aldıkları düşünce tarzları açısından herhangi bir bağlantının 

bulunmadığı ‘ayrışma’dan bahsedilmektedir. Öyle ki, bu ayrışmanın temelinde 

temsillerin gerçekliği (dünyayı) tamamen farklı düşünce tarzına göre değerlendirmesi yer 

almaktadır. Hilary Putnam’ın öne sürdüğü, farklı kültürlerde XVII. yüzyıl bilim 

insanlarının kullandığı şekliyle ‘sıcaklık’ terimi, anlam ve referans olarak bizim 

kullandığımız herhangi bir terim ve ifade ile karşılanamadığı tezini ortaya atması, 

Feyerabend’in bilimsel terimlerin eş-ölçülemez olup olmadığı üzerine düşüncelerini 

beslemiştir (Feyerabend, 1995: 321). Feyerabend Newton mekaniği ile genel görelilik 

                                                
22 Eşölçülemezlik tezi, Hacking’in tezin temel problemine referans olan eseri ‘Temsil ve Müdahale’de 
yaptığı üç ölçüştürelemezlik türü üzerinden ele alınmaktadır. Kuhn konu eşölçülemezliği bağlamını ele 

alırken, Feyerabend ayrışma yolunu ele almaktadır. Üçüncü olarak bu tezin problemi kapsamında olmayan 

(diğer ikisi gibi tarihsel olmayıp felsefi görüş olması sebebiyle) Hilary Putnam’ın yeni bir anlam kavrayışı 

yoluyla alternatif üretmeye çalıştığı anlam eş-ölçülemezliği olarak sıralanmaktadır.  
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fiziğinin ya da Aristoteles fiziği ile Galileo fiziğinin kapsamlı teorileri arasındaki ilişkileri 

incelerken Putnam tarzı bir eş-ölçülebilirlik biçiminden farklı bir yol izlediğini ifade 

etmektedir. Anlam eş-ölçülemezliğinin kökü teorik varlıkları işaret eden sözcüklerin 

anlamlarını nereden aldıkları sorunuyla başlamaktadır. Çünkü anlam değişimleri, 

temsiller arası kıyaslamada teorik varlıkları ifade eden sözcükler anlam terminolojisinde 

sorun teşkil etmektedir. Putnam, böylece anlam eş-ölçülemezliğine ilişkin sorunlara 

gönderim(reference) teorisi yaklaşımıyla çözüm getirmektedir. Putnam terimlerin 

‘anlamındaki sabit olan şeyi’ gönderim ve kaplam(extention) üzerinden anlatmaktadır. 

Gönderim terimin bahsedilen doğal türüne karşılık gelirken, terimlerin kaplamı onların 

doğru olduğu şeylerin (geçmiş-şimdi-gelecek anlamlarında) kümesini ifade etmektedir. 

Gönderimde bulunulan terimin doğal türü üzerinden ve doğruluğunu içeren şeylerin 

kümesi temsiller arasında nesilden nesile aktarılan ortak bir gönderime karşılık 

gelmektedir. Putnam terimlerin anlamlarını ortaya koymak için dört tür bileşenden 

bahsetmektedir: Sentaktik işaretçiler (syntactic marker), semantik işaretçiler (semantic 

marker), stereotip (stereotype) bileşeni üzerinden Putnam temsiller arasında farkı ortaya 

koyan orijinal katkısını ortaya koymaktadır ve son bileşen kaplamdır. Örneğin, su 

teriminin anlamını bu dört bileşen üzerinden ifade edecek olursak sentaktik işaretçi 

gramatik bir bileşen olarak (somut, kütle ismi), semantik işaretçisi (doğal tür 

ismi/akışkan), stereotip (renksiz, geçirgen, tatsız, susuzluk giderici vb.)  basitçe bir 

sözcükle eşleştirilen (yanlış da olabilir) genel uzlaşılmış düşüncedir. Son bileşen olarak 

su teriminin doğru olduğu tüm kümelerin ifade edildiği (H2O) kaplamında kullanımıdır 

(Putnam, 1979: 269). Doğal türe özgü terimin gönderimi sabit kalmaktadır, değişen türle 

ilgili stereotipik düşüncelerdir. Öyleyse, Putnam’ın ‘anlam eş-ölçülemezliği’ne karşı her 

temsil (teori) değiştiğinde terimlerin anlam gönderimlerinde meydana gelen değişimler 

mantıklı gelmemektedir. Putnam’ın gönderim görüşü örneğin elektronların sabit 

kaplamından bahsedildiği yönündedir. Elektronlarla ilgili ortaya koyulan gerçeklikte 
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teorilerin (temsillerin) hepsi (Rutherford, Lorentz, Bohr, Millikan vb. elektron 

modellemeleri) Millikan’ın elektronların yükünü ölçtüğü gerçekliğine gönderimde 

bulunmaktadır. O hâlde, Putnam’ın temsillerin anlam gönderimin sabit kaplam üzerinde 

değerlendirildiği; ancak temsiller arasında terimler hakkında uzlaşılan stereotiplerin 

uzlaşımının değişime uğramasıyla ‘anlam eş-ölçülemezliği’ aşılmaya çalışılmaktadır. Bu 

durumda teorinin betimleyici terimlerinin anlamlılık koşullarının öteki teorinin 

betimleyici dilinde kullanılmasına izin vermediği gibi nadir koşullarda kıyaslanamazlık 

durumu ortaya çıkmaktadır. Ancak, iki tür teorinin salt anlam farklılığına bağlı olarak 

kıyaslanamazlığı anlam-eş-ölçülemezliği alanına girmektedir. O hâlde, Feyerabend’in 

tanımladığı temsillerin kıyaslanamama biçimi Putnam’ın anlam farklılığına bağlı eş-

ölçülemezlik kriterlerini içermemektedir. 

Felsefenin XX. yüzyıla kadar gelen süreci, modern bilimdeki başarılı 

mekanizmanın felsefede yöntemsel bir yol gösterici ile uyarlama çalışmalarına şahit 

olmuştur. Modern bilim modellemesini örnek alarak tabiattaki bizden bağımsız gerçekliği 

açık ve seçik bir şekilde ortaya çıkarmak hedeflenmektedir. Bu gerçeklik alanlarını 

anlamak ve başka gerçekliklere ulaşmak için izlenecek yöntemsel bir yol gerekmektedir. 

Modern bilim modellemesi üzerine kurulan pozitivist bilim anlayışı bilimin sabit bir 

yöntemi olduğu, bilim insanlarının teorilerle uyuşacak olgular üretirken ve onlar üzerinde 

deneysel işlemler yaparken insani değerleri hesaba katmayan birer gözlemci konumunda 

olduğu ve bilimi değerlerden bağımsız bir etkinlik alanı olduğu hâkim görüşü 

benimsemiştir. Bu hâkim görüş, postmodern bilim anlayışı olarak adlandırılan XX. 

yüzyılda ortaya çıkan modern bilimin etkisinde şekillenen bilim felsefesinin ‘yöntemli 

bilme’ arayışını ortadan kaldırmayı ve bilimde tek yöntemin geçersizliğini ortaya 

koymaya çalışmıştır. Bu hususta, postmodern bilim tartışmaları için başvurulan isim 

Feyerabend olmuştur. Feyerabend, “rasyonalite”, “nesnellik”, “deney – gözlem”, “teori 

(temsil)”, “ilerleme” gibi tüm kavram, ölçüt ve standartları düşüncenin ve etkinliğin bir 
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arada kullanıldığı çalışmaların ürünleri olarak tarihselleştirmektedir. Feyerabend, yöntem 

arayışı temelinde kurulan bir bilim imgesinin yani olguları yöntemin ölçütlerine göre 

ayrıştırıcı veya birleştirici bilimsellik çatısı altında toplayan temsillerin oluşturulmasının 

karşısında yer almaktadır. Böylece, rasyonalitenin önceliğini ve buna bağlı olarak empirik 

verilerin teori yüklülüğü gibi rasyonalitenin egemenliğinde muhakeme yöntemlerini ve 

akla dayalı bir sebeple tercih edilen bilim ya da paradigma seçimini reddetmektedir. Oysa 

Feyerabend ‘rasyonalite’nin egemenliğinde temsil örüntülerinin yer aldığı bilim 

felsefesini, bilimi kendi içerisinde ürettiği temsillerle gerçeğin uzağına düşüren 

soyutlamalardan ibaret bulmaktadır. Bu durumda, bilimi anlama çabaları arasında 

“gerçek”e ulaşabilecek yaklaşımlar postmodern bilim anlayışı (bilim tarihi ve sosyolojisi) 

içerisinden çıkabilir. Buna karşın, Feyerabend’in genel tezine uygun olarak temsillerin 

bir yönteme bağlı olmadan “ne olsa uyar” görüşüne dayalı temsiller ortaya koyarken diğer 

bilimsel yöntemlere bu şekilde karşı çıkmaktadır. Pozitivist, neo-pozitivist ve eleştirel 

akılcılık gibi bilim felsefesi/ tarihi çalışmalarının aradığı her zaman ve koşulda geçerli 

olan ve temsillerin daha fazla gerçekliğe ulaşması için sınırlarının esnetilemeyeceği ya da 

aşılamayacağı içeriksiz sabit ilke Feyerabend’in “ne olsa uyar” ilkesidir. Oysa önceki 

bilim felsefesi ve tarihi çalışmaları, tekil deney ve gözlem pratiklerini kullanarak sabit ve 

genel temsil örüntüleri elde etmek için bilimselliklerini sorgulatacak seviyede, sınırları 

esnetilmiş ya da çiğnenmiş yöntemsel ilkeler kullanmaktadırlar. Bu durumda pozitivist, 

neo-pozitivist ve eleştirel akılcı (Poppercı) bilim felsefelerinin farkında olmadan 

yaptıkları hatalardan sakınmanın yolu içeriği boş bir ilkeyi kabul etmekten geçmektedir. 

O hâlde, Feyerabend’in karşı çıktığı bilim geleneği, tarihsellikten kopuk yapay bir 

biçimde oluşturulup doğal ve evrensel bir çehreye büründürülmesi problematik olan 

‘modern bilim’ anlayışıdır. Feyerabend, Kuhn’un bilimsel devrimsel bilim 

mekanizmasını bilim tarihi verileri ile uyumlu hâle getirme çabası gibi yine bilim tarihi 

üzerinden yöntem bilimsel ve epistemolojik bir soru sormaktadır: 
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Keşfetmek istediğimiz dünyanın büyük ölçüde bilinmeyen bir varlık 

(entity) olduğu düşünülecek olursa, epistemolojik reçeteler başka 

epistemolojik reçetelerle ya da genel ilkelerle karşılaştırıldığında 

mükemmel gözükseler de onların sadece birkaç münferit “olgu”yu 

değil, doğanın derin sırlarını keşfetmenin en iyi –ve belki de tek- yolu 

olduğunu kim, nasıl temin edebilir? (Feyerabend, 1999: 35).  

 

Bu soru ışığında, Feyerabend’in amacı, bilimin başarısının ve birliğinin değişmez 

ve mutlak olarak bağlayıcı ilkelerden oluşmuş tek bir ‘yöntem’e bağlı olduğu düşüncesini 

tarihsel bulgularla yüzleştirmektir. Bilimsel gerçekçiliğe ulaşmak için takip ettiği 

yöntemin, modern bilim devrimi itibariyle dönüşüme uğrayan bilim imgesi içerisinde 

epistemolojik temelleri sağlam ve bilimin her döneminde işleyen bir mekanizmasının var 

olması gerekmektedir. Ayrıca, yöntem ışığında kurallar dizgesinin sınırlayıcı ve bağlayıcı 

teorilerle (temsillerle) bilimdeki ‘ilerleme’ seviyesinin gerçekleştiğine ve bilimsel 

bilgimizin artmasıyla daha çok gerçekliğe ulaştığımıza dair sağlam kanıtlara gerek 

duyulmaktadır. Ancak, Feyerabend bilim tarihi içerisinde bütün bilimlere uygulanabilir 

yöntemsel bir bilme ediminin kanıtlarına ulaşılamayacağını düşünmektedir. Bu sebeple 

Feyerabend bilimin ortak yöntemsel bir epistemoloji temeli olmadığı görüşüyle bilimin 

esasen epistemolojik bir anarşizm temelinde kurulu olduğunu savunmaktadır. O hâlde, 

Feyerabend ‘somut’ bilim tarihi verileri ışığında bilime birlik verebilecek tek bir 

yöntemin var olmadığı savını güçlendirmeye çalışmıştır. O hâlde, Feyerabend temsillerin 

oluşturulmasında kullanılabilecek tek bir yöntemin varlığını reddetmektedir. Kuhn’un 

rasyonaliteye krizine işaret ettiği bilimler ya da paradigmalarda meydana gelen devrimsel 

değişiklikler görüşünde tarihsel oluşun ve keşfin kalıntılarına rastlanmış olması ve bu 

sebeple rasyonalitenin egemenliğinde temsiller oluşturulması fikrine bağlı olarak 
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temsiller arasındaki tutarsızlıklar ortaya konulmuştur. Yine Kuhn’un terminolojisiyle 

devam edildiğinde yeni temsilin (teorinin) eski temsilin içindeki keşifleri ifade 

edemeyecek kadar farklı disipliner matrikslerin ortaya çıkmasıyla iki temsil arasında 

karşılaştırılabilir bir ölçüt kalmadığıdır. Bu durum Feyerabend’in bilim tespitlerinde 

farklı disipliner matrikslerin yani bilimdeki gerçekliği en iyi şekilde ifade etmeye çalışan 

temsillerin çok sesliliğinin bilimdeki ilerlemeyi besleyen köklerden biri olduğu 

yönündedir. Deney ve gözlem pratikleriyle desteklenen temsiller ve olguların arasında 

karmaşık bir ilişki bulunmaktadır: Her olgunun belli bir temsil örüntüsüne bağlı olarak 

gelişmemekte ya da temsilin gerçeğe uygunluğunun sınanması aşamasında alternatif olgu 

ya da karşıt örnekler tespit edilebilmektedir. Kuhn’un farklı disipliner matrikslerin 

birbirinden farklı temsil örüntüleri olduğu için ölçüştürülemeyen tezini, Feyerabend 

böylece farklı disipliner matrikslerin birarada kullanılabileceği tezine çevirmiştir. O 

hâlde, Feyerabend’in temsiller arasında paradigma ya da bilim olarak farklı algoritmalara, 

değerlere, modellere ayrışmadıkları görüşü, ‘farklı’ temsillerin ortaya çıkabileceği 

çoğulcu yöntem uygulamaları ve bakış açılarına açık kapı bırakmaktadır. 

Değerlendirme 

Böylece, modern bilimin etkisinde şekillenen ‘modern felsefe’ çalışmaları, 

Newton’ın fizik biliminde başardığının filozoflarca örnek alınarak modellemeler 

üzerinden felsefenin yeniden kurulma aşamaları başlamıştır. Bu araştırma modeli 

yöntemli ve disiplinli bir yol izleyerek bilimsel gerçekliğe ulaşmıştır. O hâlde, felsefenin 

‘yöntemli bilme’ temeline oturan bir epistemolojik çözümlemesine ihtiyacı vardır. Fizik 

bilimi hem teorik hem de pratik uyumu yakaladığı yöntemi ile temsiller (teoriler) ortaya 

çıkarmış ve bilimi modellemek için örnek bir model olmuştur. Bilim tarihinde ‘temsil’ 

fikrini oluşturan (Bacon, Descartes, Locke) bilgi kuramlarıdır. XVII. yüzyıl 

epistemolojisi etrafında değerlendirildiğimizde Francis Bacon, Rene Descartes ve John 
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Locke gibi felsefecilerin görüşleri önem arz etmektedir. Bacon için amaç doğru 

temsillerin kurulabilmesi için doğru yöntemin kurulmasıdır. Böylece, Bacon 

oluşturacağımız doğru temsiller ile gerçekliğe müdahale edebileceğimizi düşünmektedir. 

Descartes temsillerin oluşturulmasında yöntemin önemine vurgu yapmaktadır. 

Descartes’ın ‘idea’ kavramı üzerinden yöntem anlayışı kurulmuştur. Özellikle şüphe 

yöntemi, yanlış temsilleri elemek için kullandığı bir akıl yürütme şekli olmuştur. Locke 

ise zihnin ‘temsilsiz’ bir başlangıcı olarak tabula rasa hâlinden temsillerin (‘ide’lerin)  

nasıl oluşturulduğuna yönelik empirist epistemoloji kullanmıştır. Bu filozofların ortak 

noktası, temsil sistemleri oluştururken başarılı bilim modellemesini felsefeye ‘yöntemli 

bilme’ anlayışı aracılığıyla uygulamaya çalışmış olmalarıdır. 

 Felsefe tarihi bu süreçten itibaren ‘yöntemini arayan felsefe’ etkinliğinin bilimsel 

olma sürecine şahitlik etmiştir. Birbirinden farklı yöntemler türetilmiş ve farklı 

temsillerin ortaya çıkma süreci birbirini izlemiştir. Temsilin özelliği olarak gerçeklik 

kavramı üzerinden temsil-gerçeklik arasındaki ilişki irdelenmeye başlamıştır. XVIII. ve 

XIX. yüzyıl felsefesine gelindiğinde Comte’un üç hâl yasası üzerinden temsillerin ve 

gerçeklik arasındaki bağıntı örneği ortaya koyulmuştur. Pozitivist evrede temsillerin 

olgularla örtüşmesi ve bilimsel gerçekçiliğin temsiller (teoriler) ve olgular (pratik 

sonuçlar) arasındaki uyumla ortaya koyulması bilim tarihinde büyük bir gelişme adımıdır. 

Neo- pozitivistler özellikle teorik temsiller ve empirik temsiller arasındaki ayrımı dilsel 

ve mantıksal bir epistemoloji ile uyumlu hâle getirmeye çalışmışlardır. Anlamlı olabilen 

temsillerin doğru temsiller yani gerçekliğe daha yakın temsiller olduğu görüşünü 

benimsemişlerdir. Neo-pozitivistlerin temsillerin anlamlı olmalarını doğrulanabilirlik 

kriteri üzerinden tespit etmeleri Popper tarafından yanlışlanabilirlik ilkesi tarafından 

çürütülmüştür. Popper’ın epistemolojisi yanlışlanabilen teorilerin (temsillerin) doğru 

temsile en yakın olduğunu savunmaktadır. Postmodern bir bilim algısının etkisinde Kuhn 

ve Feyerabend gibi felsefeciler alternatif temsiller arasındaki farkın neye göre 
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gözetileceği sorununa rasyonalite dışındaki faktörler üzerinden çözüm bulmaya 

çalışmışlardır. Bu durum, gerçekçiliği rasyonalite temsilleri (teorileri) temelinde 

oluşturan felsefede ‘rasyonalite krizi’ni ortaya çıkarmıştır. Gerçekliğin teoriler 

aracılığıyla temsil edildiği ‘temsil’ kavrayışının kontrolsüzce her şeyi kapsar hâle gelmesi 

özellikle dil ile kurulan her bir işaretten hangisinin temsil olarak algılanacağı bilimin 

temsillerinin veya bilimsel temelli temsillerin diğer temsil biçimlerinden nasıl ayırt 

edileceğini belirsizleştirmiştir. XVII. yüzyıla gelindiğinde modern felsefenin içinde 

yetişen Descartes, Locke, Kant gibi filozofların insan aklının ideleri (temsilleri) nasıl 

ürettiği tekrar gündeme gelmiştir. Modern felsefedeki bu çalışmaların mitostan logosa 

geçildiğinde problemin çözümü için büyük bir adım atıldığı düşünüldüğünde XX. yüzyıla 

kadar gelen çalışmalarda aranan kriter rasyonalite, yani akıl, anlak ve değişmez 

mekanizma olmuştur. Modern felsefede mitostan logosa geçildiğinde tüm akıl, anlak ve 

ide analizlerinin, pozitivist ve neo-pozitivist (dil odağında) çözümlemelerinin XX. 

yüzyıla kadar ulaştığı noktada teoriler arası eş-ölçülemezlik (karşılaştırılabilir ölçütün 

olmaması) problemini ortaya çıkarmıştır. O hâlde, bu analiz çalışmaları problemli 

durumun XX. yüzyıla kadar nasıl rafine bir şekilde geldiğini göstermektedir ve 

‘rasyonalite krizi’ adını almaktadır. 

‘Rasyonalite krizi’ni net bir ifadeyle ortaya koyuşu ve krizin aydınlattığı 

kısımların çözümüne ilişkin fikirler üretilmesinde Thomas Kuhn’un önemli katkıları 

olmuştur. Kuhn’un rasyonaliteye krizine işaret ettiği bilimler ya da paradigmalarda 

meydana gelen devrimsel değişiklikler görüşünde tarihsel oluşun ve keşfin kalıntılarına 

rastlanmış olması ve bu sebeple rasyonalitenin egemenliğinde temsiller oluşturulması 

fikrine bağlı olarak temsiller arasındaki tutarsızlıklar ortaya konulmuştur. Kuhn’un 

‘rasyonalite krizi’ bir temsilin diğer bir temsile göre gerçekliği ortaya koymasındaki 

başarının ‘rasyonalite’nin karar verebileceği bir kriter üzerinden elde edilemeyeceği 

sorunudur. Böylece, XX. yüzyıla kadar rafine bir şekilde gelen ‘rasyonalite krizi’, 
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özellikle Kuhn’un krizin ortaya çıktığı noktalara dair analizleri neticesinde kriz Ian 

Hacking’in felsefesinde “rasyonalite” ve “gerçeklik” arasında kesin ayrımı ortaya 

koyarken temeli oluşturmaktadır. XX. yüzyıl felsefesine gelindiğinde bu yüzyılın önemli 

bilim felsefecilerinden Hacking ‘rasyonalite krizi’ üzerinden gerçekçiliğin rasyonalite ile 

beraber tartışılmasına karşı çıkmaktadır. Bilimsel temsillerin ayırt edilmesinde kullanılan 

kriterin ‘rasyonalite’ olması ve meydana gelen temsiller (düşünceler tarihi) üzerinden 

tarih okuması yerine daha eski usul bir tarih tanımının kullanılması Hacking tarafından 

önerilmektedir. Böylece, Hacking akıl (reason) ve gerçekliği keskin bir şekilde ayırmakla 

işe başlamıştır, gerçeklik bizim dünyada ne düşündüğümüzden çok ne yaptığımızla 

ilgilidir (Hacking, 2016: 36). 
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II. BÖLÜM: PRAGMATİZM 

Epistemolojinin temel problemleri olarak beraberinde getirdiği temsil- gerçeklik/ 

temsil-bilgi ilişkisi problemi ve bunlarla ilişkili doğruluk problemi XIX. yüzyıl 

felsefesine kadar getirilmiş epistemolojik bir sorundur. XIX. yüzyılın son çeyreği ve XX. 

yüzyılın başlarında epistemoloji anlayışını doğruluk problemi üzerinden yapılandırmış 

yeni bir felsefi akım olan pragmatizm ortaya çıkmıştır. Bu felsefi akım, 1872’de 

Cambridge’de The Metaphysical Club (Metafizik Kulübü) olarak ilk kez ortaya çıkmış 

ve kulübün başlıca üyeleri arasında Charles Sanders Peirce ve William James gibi 

pragmatist akımın kurucu isimleri yer almaktadır. Bu kulübün toplantıları esnasında 

pragmatist felsefenin temel öğretileri ortaya çıkmıştır.  

Pragmatist felsefe temelde bilgi, inanç, düşünce, doğruluk ve temsillerin 

(teorilerin) bilimsel gerçeklikteki konumu gibi tarihsel arka planda değerlendirilen birçok 

felsefi sorunu ele alarak kendi içerisinde güncel tartışma hâline getirmiştir. Ele alınan 

pragmatik felsefe özellikle Peirce, James ve sonraki önemli ismi John Dewey odağında 

onların problemlere farklı bir epistemolojik yaklaşım geliştirmeleri ile diğer 

epistemolojilerden ayrı bir çizgide yer almıştır. Diğer bir deyişle, pragmatizm 

başlangıcında, önceki bölümde ifade edilen klasik epistemoloji – bilgi teorisi – bilim 

teorisi hattının dışında kalan bir konumdur. XVII. yüzyıldan itibaren ‘Modern Bilimsel 

Devrim’ etkisinde uygulanmış epistemolojik çözümlemeler, özellikle Newton ve 

Evrensel Kütle Çekim Teorisi’nin epistemolojik başarısının nedeni üzerine 

odaklanmıştır. Buna bağlı olarak özellikle bilim teorisi aşamasında söz konusu olan 

kavramsal bir modelleme girişimidir. Pragmatist felsefe de modern bilim sonrası bilgi 

kavrayışına dair alternatif epistemolojisi ile bu alana dâhil olmuştur. Bazı ortaklaşmalara 

rağmen en belirgin fark modelleme hattının bilimsel teorilerin (temsil örüntülerin) diğer 

anlatılardan (örüntülerden) neden ve nasıl farklı olduğuna odaklanırken, bu teorilerin 

gerçeklik üzerine uygulanmalarında açığa çıkan farkı neredeyse konu dışı bırakmalarıdır. 
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Oysa pragmatizm, esas farkın ve dolayısıyla protokol ölçütün tam da bu temas ve 

uygulama noktasında olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Felsefenin ‘yöntemli bilme’ 

arayışını, pragmatizm kendisini bir yöntem olarak öne sürerek sonlandırmayı 

hedeflemiştir. 

Pragmatizmin açığa çıkışını etkileyen tarihsel bir unsur olarak XVIII. yüzyıl ve 

sonrası Sanayi Devrimi ve teknolojinin baskın hâle gelmesi pragmatizmin yöntem 

öğretisinin ortaya çıkmasında tarihsel alt yapıyı sağlamaktadır. Sanayi Devrimi özellikle 

XVIII. ve XIX. yüzyılları arasında İngiltere’de başlayan tekno- ekonomik gelişmelerin 

başlaması olarak adlandırılabilecek tarihteki önemli dönemlerden birisidir. Bu teknolojik 

gelişmeler içinde buharlı makinelerin kullanılmasıyla süreci başlatan unsur üzerinden 

dönemin bilimsel yapısını ve gerçeğe ulaşma biçimlerini ortaya koymak mümkün 

olmaktadır. Öyle ki buhar makinelerinin XVII. yüzyıl biliminde teorik temsiller şeklinde 

yer alması teknolojik gelişmelerin sağladığı olanaklar doğrultusunda gerçeklik üzerinde 

uygulamalar yapabildiği ve bu temas noktalarının gösterilmesiyle pragmatizm yöntem 

öğretisinin dayandığı prensipler ortaya çıkmaktadır. Buharlı makinelerin yolu açtığı 

pratiğin (müdahalenin) ve teori (saf temsil) içeriğinin örtüşmeye başladığı döneme işaret 

etmektedir. Bu hususta buhar makinelerini takip eden pamuklu dokuma tezgâhları, demir- 

çelik endüstrisindeki gelişmeler XIX. yüzyılda ilk sanayi devriminin etkilerinin devam 

ettiği elektrikli, çeşitli akaryakıtla çalışan aletlerin üretilmesiyle devam etmiştir. Bu 

devrimin etkileri XX. yüzyıl kültürüne, ekonomisine, bilimine ve felsefesine kadar devam 

etmiştir.  

Bu koşullarda Sanayi Devriminin farklı yüzyıl aralıklarındaki dönüşümünün 

etkisindeki pragmatizmin, teknolojik gelişmeler esnasında temsil ve müdahalenin 

örtüştüğü modelin kendi üzerinde etkisini bulması kaçınılmaz olmuştur. O hâlde, 

temsillerin desteklendiği bilimsel bilginin teorik düzeyde gerçekliğe etki etmesi ve 

gerçekliğe temas ettikleri düzeyde pragmatizmin yöntem öğretisini ortaya koymaktadır. 
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Başka bir ifadeyle, pragmatizm Sanayi Devrimi ve sonrası meydana gelen teknolojik 

gelişmelerin ışığında –orda bizden bağımsız duran- gerçeğin üzerinde temsil 

örüntülerinden sağladığı bilimsel bilgiyi kullanarak teknolojik makineler, aletler 

geliştirebilmesiyle gerçekliği ortaya koymaktadır. 

2.1. William James 

Pragmatizmin yöntemsel izlerine tarihsel süreç içinde rastlamak mümkündür.23 

Sokrates bu yöntemin en ustalıklı uygulamalarını gerçekleştirmiş; Aristoteles yöntemsel 

faydalarını felsefesine aktarmıştır. Locke, Berkeley ve Hume gibi deneyci(empirist) 

epistemolojiyi uygulayan filozoflar pragmatist yöntemin kısmi uygulamalarını 

temsillerini oluşturmak için kullanmışlardır. Ancak bu yöntemin ilk uygulayıcılarının 

pragmatizmden kısmen faydalanmaları pragmatizmin evrenselliğinin farkında olmasını 

engellemiştir. Onların uygulamaları pragmatizmin olgun hâlini XX. yüzyıl felsefesinde 

bulacağı döneme dek hazırlık aşamaları olarak değerlendirilmiştir. Pragmatizm felsefenin 

yabancı olmadığı bir empirist epistemoloji ile benzerlikler taşımaktadır. James’in 

ifadesine göre empirist tutumu ‘şimdiye dek bürünmediği kadar radikal ve daha az itiraz 

edilebilir bir biçimde temsil etmektedir’ (James, 2011: 27). Felsefenin soyut akıl 

yürütmelerden, determinist bir temelden ve a priori sebeplerden elde edilen temsillerden 

kurtulması gerekmektedir. Böylece, somutluk, olgulara yönelim ve eylemin sonuçlarına 

odaklanmak gibi niteliksel değişimler meydana gelecektir. Pragmatik yöntemde teoriler 

(temsiller) gerçekçilik sorunlarına çözüm olarak değil, yararlanabileceğimiz aletler olarak 

kullanılmalıdır. Temsiller ‘bu nedenle bir çözümden ziyade daha fazla iş için bir program 

olarak, daha somuttaysa mevcut gerçekliklerin değiştirilme tarzlarının bir işareti olarak 

                                                
23 Antik Çağ’dan Sokrates ve Aristoteles’in yöntemleri, Skolastik felsefede ortaya çıkan nominalizmle her 
zaman tikellere seslenmesi bakımından; utilitarizm ile pratik sonuçları önemsemesi bakımından ve modern 

bilim teorisi içindeki pozitivizm öğretisi ile metafizik soyutlamaları küçümsemesi bakımından uyum 

göstermektedir.  
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görünür’ (James, 2011: 29). Teorileri birer dayanak olarak kullandığımızda onlarla farklı 

temsiller üretmeye devam ederiz. Teoriler deneyim akışı içerisinde gerçekliği 

değiştirebildiği ölçüde pratik değerini ortaya koyabilmektedir. Böylece, onların 

yardımıyla doğanın gerçekliğine müdahalede bulunma ve doğayı baştan yaratma imkânı 

elde ederiz. Başka bir deyişle, teoriler gerçekliğin ortaya koyulduğu temsiller olarak nihai 

çözümler değil, yararlanabildiğimiz ve onlar aracılığıyla gerçeklik üzerinde etkide ve 

değişimlerde bulunduğumuz birer araçtırlar. Pragmatizm, teorilerimizin birer katı temsil 

biçimleri olmasının önüne geçer ve başka problemlerde kullanılmak üzere esneklik 

kazanması sağlar. 

(…) Pragmatizm tıpkı bir otelin koridoru gibi teorilerimizin ortasında 

bulunur. Bu koridor sayısız odaya açılır. Bu odaların birinde ateizm yanlısı 

kitap yazan bir adamı, diğerinde dizlerinin üzerinde iman ve derman niyaz 

eden birini, üçüncü odada falanca cismin özelliklerini araştıran bir 

kimyacıyı bulabilirsiniz. Dördüncü odada idealist bir metafizik sistemi 

üzerine tefekküre dalınmıştır, beşinci odada metafiziğin imkânsızlığı 

gösterilmektedir. Ama koridor hepsinindir ve hepsi de eğer kendi odasına 

ulaşmanın ya da odasından çıkmanın pratik bir yolunu istiyorsa o 

koridordan geçmek zorundadır (James, 2011: 29 [İtalikler bana aittir]). 

James’in İtalyan pragmatist Giovanni Papini’nin tespitiyle aktardığı pragmatizm 

yorumu, bir otelin koridoru ile işlevsel bir benzerlik göstermektedir. Oteldeki her bir odada 

farklı bir teori bulunmaktadır ve otel bütünsel gerçeklikse bu odalar gerçekliğe ulaşılmak 

için faydalanılan araçlardır. Tek tek odaların aynı koridora açıldığı gibi her teori de ortak bir 

yöntemsel eğilime sahiptir. O hâlde, pragmatik yöntem herhangi bir problemin sonucunu 

ortaya koymamaktadır. Aksine pragmatizm yalnızca bir yönelim tutumudur.  
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James pragmatizm daha geniş bir anlamda kesin bir hakikat24 teorisi (pragmatik 

doğruluk teorisi) anlamında kullanıldığının üzerinde durmaktadır. Kendi dönemindeki 

düşünsel yaklaşımlar üzerinde kafa yoran James, hâkim iki görüş olarak bilimsel akılcılık 

(scientific rationalism) ve mutlak idealizm (absolute idealism)’in temel savlarına karşı 

çıkarak kendi epistemolojik görüşünü açıklamaktadır. Bilimsel akılcılık, bilimsel metodun 

söylemlerine uygun olarak ifade edilmeyen hiçbir şeyin düşünülmeye değmeyeceği 

yönündeki görüşle doğru bilgiye ulaşmak için tek yol olduğunu savlamaktadır. Mutlak 

idealizm ise, mantıksal ilkelere bağlı olarak mutlak bir zihin içinde bütün olguların 

deterministik evren şeklini savunmaktadır. James’in döneminde hâkim ve birbirinin karşıtı 

savları bulunan epistemolojilerin iki kesiminde eksik kaldığı noktalardan hareketle 

epistemolojik görüşü şekillenmiştir. İki epistemolojinin de hakikat meselesinde atladığı 

nokta şudur: Hakikat bir fikrin içinde yer almamaktadır; fikre sonuç aşamasında yüklenen 

özellik olarak dâhil olmaktadır.  

 

Bir fikrin hakikati ona içkin hareketsiz bir özellik değildir. Hakikat bir 

fikrin başına gelir. Bir fikir doğru hâle gelir, olaylar tarafından doğru 

kılınır. Onun doğruluğu aslında bir olaydır, bir süreçtir, yani kendi 

kendini doğrulamasının, doğrulanmasının sürecidir. Onun geçerliliği 

geçerli hâle gelmesinin sürecidir (James, 2011: 109). [İtalikler 

James’e aittir.] 

 

Yani fikir süreçlerin (olayların) sonucunda doğru olur ya da doğru yapılır. Hakikat 

değeri taşıması da fikrin bu sürecin sonunda sahip olduğu bir özelliktir. O hâlde, doğrulama 

bir etkinlik gerektirmektedir. Bu hususta, James’in bir temsilin taşıdığı hakikat tezi temsile 

                                                
24 Hakikat, bu bağlamda ‘doğruluk’ kavramına karşılık gelmektedir. 
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içkin ve hareketsiz bir durumda değildir. Aksine temsilin hakikat pratik değerinin ortaya 

koyulması süreç içinde saptanmaktadır. Bir temsilin doğru hâle gelmesinde başlayan olaylar 

tarafından doğruluğunun kanıtlandığı süreç izlenmektedir. Başka bir deyişle, bir temsilin 

doğruluğu süreç içindeki olaylar tarafından doğrulanmasını gerektirmektedir. O hâlde, 

temsillerin doğrulanması bir olaydır, yani kendi doğrulamalarını ve geçerliliklerini 

sağladıkları bir süreçtir.   

 Pragmatist epistemolojinin temel sorununu teşkil eden ‘doğruluk problemi’nin 

pragmatist yöntemde nasıl ele alındığını bu şekilde açıklamaktadır. Pragmatist hakikat 

anlayışı fikirlerimizin “gerçeklik”le “uyuşması”, yanlışlık da uyuşmaması durumudur. Basit 

bir mantıkla genel düşünce doğru bir fikrin gerçekliğinin kopyasının olması gerektiği 

yönündedir. Duyusal verilerle elde ettiğimiz temsiller ile ilgili doğru fikirlerimiz gerçekliğin 

birer kopyaları durumundadır. Peki, duyusal yolla algıladığımız nesnelerin gerçekliğinin 

temsiller aracılığıyla kesin bir kopyasının ortaya konulamaması durumunda nesnesiyle 

uyumlu bir gerçeklik nasıl ortaya konulacaktır? Hakikatin esasen nesnesine uygunluğu için 

sabit bir epistemolojik denge durumuna ihtiyaç duyulduğu görüşü hâkimdir. Pragmatizm ise 

hakikat anlayışını, temsillerinin doğruluğa ulaşmakta somut bir yol gösterici olduğunun 

pratik değerinin ortaya koyulması koşuluna bağlamaktadır.  

Bir fikrin ya da inancın doğru olduğunu kabul edelim, bunun doğru olması 

insanın mevcut hayatında ne gibi bir somut fark yaratacaktır? Hakikat nasıl 

gerçeğe bürünecektir? Bu inanç yanlış olsa hangi deneyimler olduğundan 

farklı olacaktır? Kısacası deneyimsel açıdan hakikatin nakdi değeri (cash-

value) nedir? (James, 2011: 109) 

Pragmatizm bu soruyu doğru temsillerin deneyim ve duyumsal verilerle geçerliliğini 

sağladığı ve desteklediği ölçüde doğru temsiller olarak kabul edilmesi cevabını vermektedir. 

Doğru temsillere sahip olmanın pratik farkı burada yatmaktadır; hakikat kavramının geneli 
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bu şekilde bilinebilmektedir. Bu şekilde James’in pragmatizm görüşü, metafizik yollarla 

ulaşılmaya çalışılan hakikat probleminin çözümüne doğrudan ulaşma yoludur.  

James hakikatin her yerde neye karşılık geldiğine dair bilimsel mantık öncülerinden 

John Dewey’in pragmatist açıklamasıyla uyumlu bir açıklama yapmaktadır:  

(…) fikir ve inançlarımızdaki “hakikat” bilimdekiyle aynı anlama gelir. 

(…) Fikirler (ki bunlar deneyimlerimizin parçalarıdır) tam da 

deneyimlerimizin diğer parçalarıyla tatmin edici bir ilişki kurmamıza 

yardımcı oldukları, onları özetleyip tikel fenomenlerin nihayetsiz 

silsilesini takip etmektense kavramsal kısa yollarla aralarında 

dolanmamıza yardımcı oldukları oranda doğru hâle gelirler (James, 

2011: 31). 

Sahip olduğumuz fikirler, deney(im)lerimiz arasında geçişi sağlayabilecek, şeyleri 

birleştirerek ve basitleştirerek kavramlar üzerinden ulaşılan her bir fikir tam da bu hususta 

doğrudur, araçsal olarak doğruluğun elde edilmesidir. Böylece, zihnin deney(im) ve duyusal 

verilerinin işlendiği ve kendi kategorik aşamalarına uydurarak fikirlerimizin hakikati ‘işe 

yarama’ kıstası üzerinden değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, fikirlerimizin ya da 

inançlarımızın doğruluk değeri, onu doğru kabul edip eylemi gerçekleştirdiğimizde 

beklenilen yönde sonuçlar vermesine göre belirlenmektedir. Başka bir ifadeyle, süreç 

içerisinde beklenilen eylem sonuçlarının hayatımız üzerinde yaptığı değişikliklerden 

kaynaklı değerlendirmedir. Sonuçta rasyonalist ‘doğruysa çalışır’ derken; pragmatist 

yaklaşımı ‘doğru olması için çalışıyor olmayı’ ön koşul olarak koymaktadır. Pragmatistlerin 

böylece ‘hakikat’ kavramı metafizik değerlendirmeden kurtularak doğrudan dünya 

(gerçeklik) üzerinde yapılan değerlendirmelere dönüşmektedir. James’in pragmatizm 

öğretisinde böylece deneye ne denli önem verdiğini ortaya koymaktadır. James’e göre, 
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pragmatist hakikat teorisinin kurulması adımında kendi ürünü olan radikal deneyciliğe 

(radical empiricism) birinci dereceden önem ve değer atfetmektedir (James, 1988: 826).  

‘Radikal deneycilik’ anlayışı James’in psikolojik alt yapısından kaynaklı olarak 

bilinç (consciousness) üzerinde düşünceleri doğrultusunda gelişmiş bir düşünce tarzıdır. 

Modern felsefenin başından bu yana bilinç üzerine düşünce biçimlerinde Descartes’ta ruh- 

beden ikiliği ve Kant’ta transendental ego (deney-aşırı) kavramları bilinç üzerine fikir 

referansları olarak James’in düşüncesinde etkide bulunmuşlardır. Bu iki rasyonel temelli 

psikolojik yaklaşımda ‘deney psikolojisi’nin göz ardı edilmesiyle pragmatist hakikat teorisi 

desteklenmemektedir. Bu durumda, James deney psikolojisine yakın bir görüş 

benimsemektedir. Deney psikolojisine yönelimde bulunduğu epistemolojik başlangıcı 

doğrudan deneyi ele alarak felsefeyi Descartes’ın ruh-beden ikiliğinden ve Kant’ın deneyin 

olanağını temellendirmek için kullandığı ‘metafizik’ bilinç anlayışından kurtarmaya 

çalışmaktadır.  

Radikal deneycilik üç aşamadan meydana gelmektedir: Postülat (varsayım), 

varsayımdan sonra olgunun ifadesi (statement of fact) ve son olarak genel bir sonuç. 

Varsayım, filozoflar arasında tartışmalı olabilecek tek şeyin, terimlerle tanımlanabilir şeyler 

olacağı yönündedir. İkinci olarak, olgunun ifade edilmesi şeylerin kendisinden daha fazla ne 

de daha az doğrudan özel deneyimin birleştirici olduğu kadar ayırıcı olan şeyler arasındaki 

ilişkilerini de aynı derecede önemli kılmaktadır. Dolayısıyla, önemli olan olgunun deney 

içerisinde hangi bağlamda değerlendirileceğidir. James’in radikal deneyciliği klasik deneyci 

olarak adlandırılabilecek Locke, Hume gibi empirist filozofların klasik deney anlayışından 

farklılaşmaktadır. Bu farkı ortaya koyan unsur da James’in deneyciliğinde saf deney değil 

bilinç ve içeriğin bir aradalığı deneyi bütünsel bir yapıda görmeyi gerektirmesidir. 

Genelleştirilmiş sonuç, bu nedenle, kendileri deneyimin parçalarıdır ve bu parçalar diğer 

deneyim bölümleriyle temas hâlindedir. Kısaca, doğrudan kavranan evrenin, deneyin dışında 



80 

 

bağlayıcı bir desteğe gereksinim duyulmadan, ancak diğer deneyimlerle kendi başına 

birleştirilmiş veya sürekli bir yapıya sahip olması ihtiyacıdır (James, 1988: 826). 

O hâlde, James’in pragmatist epistemolojisinin bir katkı ürünü olarak ortaya çıkan 

‘radikal deneycilik’ anlayışı modern felsefeden bu yana rasyonalitenin egemenliğindeki 

temsil biçimlerinde deneye duyulan güvensiz durumu yenmek için özgün bir içerik 

sunmaktadır. Radikal deneyciliğin her biri ayrı öneme sahip adımları takip edilerek güvenilir 

bilgiye ulaşmak için kullanılabilir. Yani, deneyimden alınmış terimlerce deneye uygun 

varsayımlar (postülatlar) ortaya koyarak deneye güvenildikten sonra, olgunun bizdeki deney 

bağlamında nerede yer aldığına bakılmalıdır. Son aşamada ise diğer deneyimlerle teması 

hâlinde bütünsel değerlendirmeye tabi tutulan olgunun hakkındaki bilgi tutarlı ve sürekli bir 

zemine kavuşmaktadır.  

2.2.Charles Sanders Peirce 

Pragmatizm popülerleştirilmiş formuna James tarafından ulaşırken, esasında 

Charles Sanders Peirce tarafından kurulmuştur. Peirce, James’in pragmatizmi 

popülerleştirmesinden duyduğu rahatsızlık nedeniyle kendi düşüncesine ‘anlamcılık’25 

adını koydu. Anlamcılık düşüncesi üzerinden gerçeklik ve temsil ilişkisine yeni bir 

yaklaşım getirmeyi amaçlamıştır. Peirce matematik, mantık ve mühendislik alanlarındaki 

bilgi, beceri ve tutumunu pragmatist felsefesini şekillendirirken kullanmıştır. Bu nedenle 

Descartes’ın matematiksel açık ve seçik kavramları ortaya koyuşunu felsefenin 

(temsilleri oluşturmasında kullandığı yöntemin) içeriğine uyarlaması gibi Peirce için de 

matematiksel netlik önem arz etmiştir. Bu durum netliği felsefede anlam doktrini 

üzerinden elde etmesi için Peirce’ün mantık bilimi üzerine yoğun çalışmalar yapmasına 

neden olmuştur. Böylece, felsefede açık ve seçik kavramların elde edilmesi için anlamı 

                                                
25 İng. Pragmaticism. Ian Hacking’in ‘Temsil ve Müdahale’ kitabında bu terimin çevirisine bağlı kalınarak 

bu terim için ‘anlamcılık’ ifadesi tercih edilmiştir. Bkz. Ian Hacking (2016). Temsil ve Müdahale, Çev. 

Ozan Altan Altınok, Alfa Yayınları, s. 82. 
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bulanıklaşan unsurların ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Felsefenin bir diğer hedefi 

soyut kavramlarla akıl yürütmeyi bırakarak problemleri çözmek için somut verilerin 

(deney ve gözlem verileri) kullanılması yoluyla gerçekliği bilebildiğimiz ve gerçeklik 

üzerine etki yapabildiğimiz düşünce sistemine sahip olmaktır. Bu düşünce sistemi 

problemlerden hareket edilerek bunları çözmeye yönelik özellikle deney ve gözlem 

sonuçlarının kullanıldığı bir mühendis gibi sorun çözmektir. Mühendislik alanının 

problemlerde fizik ve matematik kavramlarını kullanarak çözüm teknikleri geliştirmesi 

gibi felsefi problemlerde de felsefi kavramların çözüme uygulanabilir olmasının ön 

koşulu kavramların netlik taşımasıdır. O hâlde, Peirce’ün pragmatizmi, sadece soyut 

kavramlardan uzak nesnel olguya ilişkin “entelektüel kavramların”26 anlaşıldığı ve 

uslamlama yöntemi bu entelektüel kavramların net bir şekilde ifade edilmesini sağlayacak 

bir mantık sistemidir. Mantık metoduyla gerçek felsefi problemlerin çözümlerinin 

sağlandığı ve problemlerin çözümünde kavramsal anlaşmazlıkları çözebilen bir 

pragmatist felsefe sunmaktadır (Peirce, 1955: 272). Peirce için bir grup araştırmacının 

varlığı hakkında anlaşmaya vardığı şeyin ‘gerçek’ olarak kabul edilmesi gerekmektedir.  

Ve gerçekle ne kastediyoruz? Gerçek olmayanı, yanılsamayı keşfettiğimiz 

zaman bu kavramı elde etmiş olmalıyız; yani, kendimizi ilk defa 

düzelttiğimizde. (…) Gerçek öyleyse, er ya da geç, sonunda gerçekleşecek 

olan bilgi ve düşüncedir ve böylece benim ya da sizin anî değişiklerinizden 

bağımsızdır. Böylece, gerçeklik kavramının kökeni bize bu kavramın 

temelde, belirli sınırlardan bağımsız ve belirli bir bilgi artışı sağlayabilecek 

topluluk fikrini içermektedir. Ve böylece iki düşünsel bölüm –gerçek ve 

gerçek dışı- yeterince zaman sonra, topluluğun her zaman gerçekliğini kabul 

ederek devam ettiği, belli şartlar altında ondan sonra daima 

                                                
26 İng. Intellectual concepts 
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reddedilemeyecek şeylerdir. Şimdi, yanlışlığı asla keşfedilmemiş ve hatası 

kesinlikle kavranamayan bir önerme, prensibimize göre, kesinlikle hiç hata 

taşımaz. Bunun sonucu olarak, bu düşüncelerdeki gerçek kavramı, 

gerçekten olduğu gibidir. Hiçbir şey, öyleyse, şeylerin gerçekte ne olduğunu 

bilmemizi engelleyemez ve büyük bir olasılıkla onları sayısız durumda 

biliriz, (…). (Peirce, 1955: 247, 248) [İtalikler bana aittir] 

Peirce gerçeklik kavramının kökenine dair yaptığı incelemede zihnin bağımsız bir 

şekilde ve belirli bir bilgi artışı düzeyinde sağlanabilecek belli bir topluluk 

fikrinin(temsilinin) benimsenmesini gerektiğini düşünmektedir. Gerçeklik, topluluğun 

her zaman olumlamaya gittiği ve bu olumlamalar neticesinde belirli şartlar altında 

reddedilemeyecek bir temsilin ortaya konulması sürecini izlemektedir. Böylece, Peirce 

gerçeklik ile ilgili ‘doğruluk(validity) problemi’ne yaklaşımı yöntem ile olmaktadır ve 

doğruluğun yerine bilimsel yöntemi koymaktadır. Gerçeklik temsillerine ulaşmak için 

belli bir sonuç aramakta olan topluluğun araştırmaları yeterince uzun soluklu 

sürdürülürse, sonunda ulaştıkları bilimsel yöntemin karar verdiği temsil doğrudur. 

Böylece, Peirce doğrunun zihinden bağımsız bir gerçekliğe karşılık gelmesi gerektiği 

savına nesnel bir dayanak bulmuştur. Peirce’ün doğruluk problemine yaklaşımı 

kendinden önceki filozofların aksine saf düşüncede değildir. Doğruluk probleminin 

olgulara ilişkin bir problem yarattığı düşüncesi onun pragmatizminin epistemolojik 

temelini de ortaya koymaktadır.  

Peirce pragmatizm (anlamcılık) anlayışı üzerinden anlamcılığın gerçeklikle 

ilişkisini ve bununla alakalı doğruluk problemini ele almaktadır. Peirce’ün deneyci bir alt 

yapıya sahip olması nedeniyle gerçeklik ve doğruluk hakkındaki görüşlerini bir araştırma 

düzeni içinde ifade etmektedir. Bir mühendis grubunun ya da laboratuvardaki deney 

grubunun yaptığı gibi araştırma yapan topluluğun genel kanısına uygun işleyişi ele 

almaktadır. Peirce'ün felsefede açıklık ve sabit bir inanç istenci hedefleyen felsefesini 
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anlamaya çalışırken akılda tutulması gereken en önemli gerçek, tüm yaşamının pratik bir 

fizik bilimci olarak geçtiğidir (Stanford Encyclopedia of Philosophy).27 Peirce’ün bilim 

ile geçmiş yaşamı deney ve gözlem yapmak, ölçme araçları tasarlamak ve bu araçlarla 

ölçümler yapmak gibi çok sayıda deney süreçlerine şahitlik etmiştir. İyi bir deney sistemi 

kurabilmek için çeşitli ölçümlerinin kullanılması ve bu ölçüm sonuçlarının sabit bir değer 

ile ifade edilmesi gerektiği deney yapmanın püf noktalarından biridir. Peirce bu şekilde 

bir deney yapma disiplinini benimsediği için çok sayıda deney ve gözlem verilerini çeşitli 

ölçümlere tabi tutarak sabit bir ölçüm sonucu elde etmiştir. Deney süreçleri içerisinde 

yanılma ve hata elemelerini de barındırmaktadır. Peirce’ün deney süreçlerinden elde 

ettiği kişisel tecrübeleri ölçümlerin yakınsama özelliğinden (sabit ölçüme olasılıklı değer 

ile yaklaşmak) dolayı doğruluğu ortaya koyduklarıdır. O hâlde, Peirce’ün doğruluk 

mefhumu insanlarda ‘sabit bir inanç’ dizgesi kurmak için yeterince uzun süreli 

araştırmalar ve yanılsamalar sonucunda bilimsel yöntemin karar verdiği sabit temsillerdir. 

Akıl yürütmenin hedefi, bildiklerimizin değerlendirilmesiyle 

bilmediğimiz başka bir şey bulmaktır. Yani, akıl yürütme doğru 

önermelerden doğru sonuçlar çıkartıyorsa iyidir, tersiyse kötüdür. Bu 

nedenle doğruluk problemi düşüncenin değil olgunun problemidir. A 

öncülde belirtilen olgu, B sonuç olduğunda, soru olguların da A ve B’nin 

genellikle olduğu gibi gerçekten ilişkili olup olmadığıdır. Eğer öyleyse 

çıkarım doğrudur, değilse doğru değildir (Peirce, 1955: 7). 

Peirce’den alıntı yapılan kısımda akıl yürütme şekilleri olarak 

kavramsallaştırmalar, hipotezler oluşturmak ve çıkarımlarda bulunmak gibi kendini 

                                                
27 ABD Kıyı ve Jeodezi Araştırmaları Kurumu’nda çalışmıştır. Buradaki görevleri esnasında çeşitli deney 

süreçlerine dâhil olmuş deneyler yapmış, deney sonuçlarını ölçme araçları tasarlamış ve bu araçlar 

vasıtasıyla sabit ölçüm değerleri bulmak için ölçümler yapmıştır. Dünyanın kütleçekim sabitini hesaplama 
gibi görevleri üstlenmiştir. Kütleçekim alanını sarkaç salınımını kullanarak ölçmeye çalışmıştır. Kullandığı 

sarkaçların çoğunu da kendi tasarlamıştır. Yani Peirce Kıyı ve Jeodezi Araştırmaları Kurumu’nda çalıştığı 

otuz yıl boyunca hassas ölçümlerle ilgili teorik ve pratik tecrübeler kazanmış ve bu mesleki deneyiminin 

‘pragmatizm’ öğretisi üzerinde önemli tesirleri olmuştur.  
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sorgulayan bir düşünsel yol haritasından bahsedilmektedir. Deney sürecinin en başından 

sonucuna dek olguların ve kendi uslamlama şeklinin sorgulanmasında 

rasyonalite(akılcılık) tarafından yapılmaktadır. Eğer olgular doğru sonuçlarla eşleşiyorsa 

temsil edilme yöntemleri işlevsel; ama olgularla sonuçlar arasında bir bağlantı 

kurulamıyorsa uslamlama geçersiz sayılmaktadır. Böylece, doğruluk problemi düşünsel 

düzeyden ziyade olgusal düzeyin sorunu hâline gelmektedir. Bu problemlerin çözümünde 

kullanılan akıl yürütmelerde açık ve seçik kavramlarla anlamsal bulanıklık yok 

edilmelidir. Peirce’ün temel amacı, uslamlamaları soyutluktan kurtararak olgular ile 

sonuçları arasındaki uyuşmayı yakalamaktır. Bu şekildeki felsefi düşünce Peirce’ün 

pragmatizm görüşünü ortaya koymaktadır. 

Aklın ve bilginin deney ve gözlem temelinde sürekli gelişmesi ve süreç içerisinde 

kendini besleyerek ve değiştirerek ulaştığı son ‘gerçek ve doğru’yu tanımlamaktadır. 

Peirce’ün bu metot ile bir taraftan evrilen rasyonalitenin kurallarına uygun bir uslamlama 

metodu geliştirirken diğer taraftan deneysel verilerin, ölçüm araçlarının ve evrelerinin bir 

arada yürütüldüğü şemanın gerçek olarak kabul görmesi çarpıcıdır. Buna ek olarak, 

James’in ifadelerin doğruluğunu ifadelerin kendi doğrulamalarını yaptıkları olaylar dizisi 

üzerinden yani süreç içinde bir analizle ortaya koyması ile Peirce’ün yakınsama (olasılıklı 

bir mantık yürütümü) ile rasyonel alt yapıda desteklediği genel inanç sisteminin 

doğruluğa ulaşması paralellik göstermektedir. Peirce’ün araştırma ve deney süreçlerini 

sabit bir inanç (ortak bir temsil sistemi) oluşturduğu ve araştırma sonunda varılacak son 

noktanın gerçek ve doğruluk ikamesi olduğu görüşünden James pragmatizmin farklı bir 

formunu oluşturarak oldukça farklılaşmaktadır. O hâlde, pragmatizmin savunucusu iki 

önemli filozofun metotları farklılık gösterse de ifadelerin süreç içerisinde kendi 

doğruluklarını pragmatik nakdi bir fark yarattıkları ölçüde göstermeleri ortak kabul 

noktalarıdır. Peirce için pragmatik farkı araştırmaların süreç içinde ölçüm sonuçlarıyla 

gerçeğe ve doğruya ne kadar yakınsadığıdır. James için geçerliliği sağlanmış ve kanıtlarla 
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desteklenmiş doğru fikirlere(temsillere) sahip olmak pratik farkı ortaya koymaktadır, 

çünkü tüm gerçekliğin bilinmesi bu şekilde gerçekleşmektedir.  

2.3. John Dewey 

John Dewey, pragmatizmi kendisinden önceki iki pragmatist filozofun 

fikirlerinden farklı yorumlamıştır. Pragmatizm odağı onun için ikiliklerden (akıl/madde, 

teori/pratik, düşünce/hareket) arındırılmış düşünce ve davranış ilişkisi temelinde 

kurulmaktadır. Kendisinden önceki pragmatistlerin, özellikle rasyonel metodu 

kullanmasıyla dikkat çeken Peirce’ün de yaptığı gibi düşüncede temsil etme biçimini 

bırakarak dünyaya müdahale edilebilen bir konumda yer almaktadır. Düşünce 

problemlerin saptandığı, onlara çözüm önerilerinin üretildiği ve çözümlerin doğurduğu 

davranışlarla bir düşünce-davranış birliğinin sağlandığı bağlamda değerlendirilmektedir. 

Dewey felsefenin gerçekçiliğin düşüncede ve dilsel (linguistik) bir temsille ifade 

edilemeyeceği görüşünü, düşünce ve davranış ikiliğini ortadan kaldırdığımızda 

düşüncelerle dünyaya müdahale edebileceğimiz bir zeminde desteklemektedir.  

Dewey, bir insanın düşünce üretmeye yönlenmesi için bir problemle karşılaşması 

gerektiğini ortaya koymaktadır. Ancak, bir problemin belirlenmesi tek başına düşüncenin 

ortaya çıkması için yeterli değildir. Düşüncenin eş zamanlı ve sistemli bir sorgulama 

şekliyle problemler için çözüm yolları sunabildiği zaman düşünce doğru bir temele 

oturmaktadır. Başka bir ifadeyle, düşüncenin problemler ortaya atması tek başına yeterli 

görülmemektedir, geçmiş deneyimleri ile bağlantı kurabileceği çözüm yolları ile bu 

problemleri çözebilen bilgi ve deneyime sahip olunmalıdır. Dewey problemleri çözmek 

için kullanılan çözüm önerilerinin kaynağını şu şekilde tanımlamaktadır: 

Bir sonraki adım, bazı yol önerileridir- problemleri çözmek için, bazı 

belirsiz planların veya projelerin oluşturulması, sorundaki tuhaflıkları 

açıklamak için ortaya atılmış bazı teorilerdir. Eldeki veriler çözümü 
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sağlayamaz; sadece önerebilirler. O hâlde önerilerin kaynakları nelerdir? 

Açıkçası, birinin emrindeki geçmiş deneyim ve ilgili bilgilerin 

birikimidir. Eğer kişi benzer durumlarla tanıştıysa, daha önce aynı türden 

materyallerle, az ya da çok önerilerin kavranması ve yardımıyla 

gelişecektir. Ancak, birkaç benzer deneyimler olmazsa karışıklık sadece 

karışıklık olarak kalır. Bir çocuğun (veya bir yetişkinin) bir sorunu 

olduğunda bile, daha önce aynı koşullardan bazılarını içeren deneyimler 

olmadığı zaman onu düşünmeye teşvik etmek tamamen boşunadır 

(Dewey, 1933: 15-16). 

O hâlde, düşünce ilk olarak problemleri ortaya koymaktadır. Bu problemler ile 

karşılaşıldıktan sonra geçmiş bilgi, birikim ve deneyimlerimizden yararlanarak çözüm 

önerileri çağrılmaktadır. Mevcut problemimize ilişkin düşüncemiz, geçmiş 

deneyimlerimizden kaynaklı geliştirdiğimiz çözüm denemeleridir. Bu sistemde ilerleyen 

bir düşünce biçimi herkes için geçerli olsa bile düşünceler doğruluk/yanlışlık, 

iyilik/kötülük içeriklerine aynı düzeyde sahip olamazlar. Düşüncelerin bir diğerinden 

daha iyi veya doğru olarak kabul edilmesini sağlayan unsur deneyimlerden elde edilen 

çözüm önerilerinin eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirilmesidir. Böylece, önceki 

deneyimleri doğrudan mevcut probleme uygulama aşamasında şüpheli bir tutum 

sergilemek gerekmektedir. Düşüncenin mevcut probleme uygulanmasından önce çözüm 

önerisinin probleme uygunluğu açısından ön değerlendirme yapabileceği gerekli zaman 

tanınmalıdır. Dewey, düşünceyi farklı deney ve gözlem verileriyle destekleyebilen, bu 

kanıtlar sayesinde yeni çözüm önerileri geliştirebilen ve başka problemler üzerinde 

uygulayabilen alternatif çözüm denemeleri üretmenin önemine vurgu yapmaktadır. 

Önceki deneyimi tereddütsüz mevcut problemin çözümünde kullanmak eleştirel ve 

şüpheci bir tutumun yokluğunu göstermektedir.  
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Birçok kişiye yargılama ve entelektüel arama kaygısı kabul edilemez; 

mümkün olan en kısa sürede çözüme ulaşmak istiyorlar. Aşırı pozitif ve 

dogmatik bir zihin alışkanlığı geliştirirler veya şüphe koşulunu zihinsel 

aşağılık kanıtı olarak görürler. Bu noktada gözlem ve testler 

soruşturmaya dâhil edilir ve derin düşünce ile kötü düşünme farkını 

ortaya koyarlar. Gerçekten düşünceli olabilmek için, soruşturmaktan 

gelen uyarıcı şüphe durumunu sürdürmeli ve süresini uzatmalıyız, 

böylece bir fikrin doğrulayıcı sebepleri bulanana dek fikri kabul 

etmemeli veya olumlu iddialarda bulunulmamalıdır (Dewey, 1933: 16).  

Düşünce üzerinde bu derece hassas bir değerlendirme yapıldıktan sonra teorik 

düzeyde sistemli bir araştırma yapılması gerekmektedir. Düzensiz olgular grubunun 

ortaya çıkardığı problemlerin çözüm önerileri uygunluk açısından soruşturulmalıdır. 

Önceki deneyimlerimizden gelen önerilerin işe yararlığı ortaya koyulduktan sonra 

analizler yapabilmek için biraz süre tanınmalıdır. Eldeki deneyimlerimizden başka çözüm 

önerileri üretebiliyor ve diğer problemlere çözüm için uygunluk sağlıyorsa düşünme 

sistemli ve yüksek seviyede ilerlemektedir. Bu durum, sahip olunan düşüncelerin 

taşıdıkları (iyi veya doğru niteliği taşıması) özellikleri bakımından farklılıkları ortaya 

koymaktadır. Böylece, problemlerin ortaya çıkmasından itibaren deneyimlerden çağrılan 

çözüm önerilerine eleştirel bir şekilde yaklaşılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi 

düşüncelerin her seviyede aynı niteliksel doygunluğa sahip olmadığını göstermektedir.  

Dewey’in düşünce üretirken şüpheli bir tutumla sistemli ve planlı ilerleyen süreci 

düşünme ve davranış birliğini sağlarken de yol göstericisidir. Düşünme edimi içerisinde 

düşünceyi ortaya koymak için problemlerin yaratılması, geçmiş deneyim, bilgi ve 

birikimlerimizden elde edilen çözüm önerilerinin eleştirel ve sistemli bir soruşturmadan 

sonra uygulanma aşamaları yer almaktadır. Problemlerin nihai çözümleri için bu şekilde 

bir sistematik düzene uyulması gerekmektedir. O hâlde, Dewey’in düşünme ve davranış 
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(teorik ve pratik) birliğin ortaya koyulması için her iki alanda da meydana gelen 

problemlerin çözümünde planlı ve sorgulayıcı bir düşünme yolunu (yöntemini) izlemesi 

gerekmektedir. 

Dewey epistemolojiyi yeniden kurması için yeni bir isim bulmuş (Dewey’in 

dediği gibi “sorgulama teorisi”) “enstrümantalizm(araççılık)” adını verdiği bir yaklaşım 

getirmiştir. Bu görüşün temelinde bilgi ve deneyimlerimizi düşüncelere ve amaçlarımıza 

hizmet eden işlere çevirirken kullandığımız araçlar olduğudur. Bilim felsefesinde 

gerçekçilik ve temsil ilişkisine enstrümantalizmin uygulanışı teorilerin sadece araçsal bir 

görev üstlenmesi şeklindedir. Teorilerin araçsal görevi, olguların açıklanmasında 

kullanılan genel tanımların ortaya koyulması ve onların geçmiş deneyimlerimizden 

faydalanarak gerçeklik üzerinde müdahalede bulunmasıdır. Böylece, teoriler ve genel 

yasalar kendilerinde doğruluk taşımamaktadırlar. Teoriler gerçeklik temsilleri olarak 

kullanılamaz, onlar birer araçtır.  

Değerlendirme 

Pragmatizm temelde bahsi geçen üç filozofun yöntemlerinin ortak olduğu fakat 

yorumlama farklılıkları ile ayrıştıkları bir öğreti hâlini almıştır. Peirce, bir bilimsel 

araştırma sürecinin nasıl olması gerektiği(deney(im) ve gözlem verileriyle desteklenen ve 

gelişen bir süreç), bu sürecin sonunda araştırmacı topluluğunun ortak inanç ortaya 

koyarak doğruluğun/hakikatin ortaya konulduğu pragmatist bir epistemoloji ortaya 

koymaktadır. James için pragmatizm, özelde bilimlerin sorunlarını çözmek için değil 

kendi geliştirdiği ve davranışsal psikoloji ile temellendirdiği bilim metoduyla düşünceyi, 

bilimi ve inancı açıklamaktır. Dewey’in felsefesi seleflerinin pragmatizmi üzerine 

kurulmuş ve pragmatizmin olgun hâlidir. Düşünme ve davranış birliği sistemli bir şekilde 

yapılan düşünme şeklinin yalnızca bilimlerdeki problemleri çözmek için değil tüm 

alanlardaki problemleri çözmek için kullanılmasını öngörmektedir. Dewey’in karşılaşılan 
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bütün problemlerde izlenilecek yol olarak sistemli düşünme şeklinin benimsenmesi 

özünde bir eğitim sorununu da içermektedir.  

Pragmatist epistemolojisinin etkileri XX. yüzyıl bilim felsefecilerinden Ian 

Hacking’in bilimsel gerçekçilik görüşü üzerinde gözlemlenebilmektedir. Dewey’in 

pragmatizm görüşünün gerçekçiliğin dünyayı düşüncede ve sözcüklerde temsil etmekten 

çok dünyaya müdahale şekli olduğu hususunda Hacking Dewey’e şüphesiz çok şey 

borçlu olduğumuzu düşünmektedir (Hacking, 2016: 86). Dewey sadece izleyici 

konumundaki bir epistemoloji görüşünü pragmatist epistemolojinin temel öğretileriyle 

çeliştiği için küçümsemektedir.28 Dewey’deki doğru olan şey, bilgi ve gerçekliğin, 

düşünce ve temsil şeklinde ele alınmasını yok etme çabasıydı. Hacking, felsefecilerin 

akıllarını deneysel bilime döndürmesi gerektiği ama onun yerine yeni takipçileri 

(rasyonalistler) konuşmakla övündüklerine dikkat çekmektedir (Hacking, 2016: 88). 

Böylece, felsefecilerin hedeflerini deneysel bilime çevirmesi gerekirken onun yerine 

düşünce ve temsil(teori) temelinde gerçekliği ele almalarının gerçekliğin temsil hattında 

ortaya koyulmasındaki hatanın başlangıcı olduğu görüşündedir. Bilimsel 

realizm(gerçekçilik) XX. yüzyıla gelene dek ‘temsil’ ile ilişkili olduğu düşünülmüştür. 

Ancak, bilimsel gerçekliğin müdahale ile ilişkisi altına taşınmalıdır. “Başka bir şeyi 

etkileyebildiğimiz ve onunla dünyaya müdahale edebildiğimiz ya da dünyanın bizi 

etkilemek için kullandığı şeyi gerçek saymalıyız” (Hacking, 2016: 184). Doğa biliminde 

yakalanan teori ve pratik kenetlenmesi modern bilimle beraber temsilin ve müdahalenin 

uyumlu bir tablo çizmesi sürecini izlemiştir. Ancak, Hacking tarafından temsil olarak 

gerçeklikle, müdahale olarak gerçeklik arasındaki uyumun felsefede yakalanamamış 

olması felsefenin yüzyıllardır beraberinde getirdiği bir sorun olarak görülmektedir. O 

                                                
28 İng. the spectator theory of knowledge 
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hâlde, Hacking felsefesinde temsil ve müdahalenin uyumunu ortaya koymak için bilimsel 

realizmi ‘müdahale’ kanadında tartışarak işe başlamıştır. 
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III. BÖLÜM: IAN HACKING’DE PRAGMATİZM - REALİZM UYUMU 

Klasik epistemolojiden bu yana alanın araştırma problemlerinin odağındaki 

sorular şu şekildedir: ‘Bilgi nedir? Bilgi analiz edilebilir mi? Doğru inanç 

gerekçelendirilebilir mi? Doğru bilginin olanaklı koşulları nelerdir?’ 

XVII. yüzyıldan itibaren modern felsefenin başlangıcıyla beraber çeşitli bilgi 

teorisi yaklaşımları ortaya koyulmuştur. Descartes’in epistemoloji anlayışı ile başlayan 

modern felsefenin kadim bilme sorununa getirdiği yaklaşımlar bilginin olanaklılığı, 

kaynakları ve doğası üzerine yorumlardan oluşmaktadır. Bilgi ve şüphe, doğrulama ve 

gerekçelendirme gibi epistemolojik temellerin modern felsefedeki çıkış kaynağını 

Descartes’ın bilgi teorisi sağlamaktadır. Descartes’ın bilgi teorisi, kendisinden kuşku 

duyulamayacak kadar temelleri sağlam doğru bilgiye ulaşmak için sistemli bir yöntem 

geliştirme hareketine bağlı olarak rasyonalist epistemoloji anlayışını temele almaktadır. 

Descartes’ın rasyonalist epistemolojisi şüphe ile başlamaktadır, şüphe edilemeyecek 

bilgiye ulaşana dek şüphe durumu devam etmektedir. Bu noktada, bilgimizin temelini 

sağlam kılan şey, sarsılmaz bir kesinlikle inandığımız şüphe edilemez apaçık bilgi yani 

ilk ilkelerdir. Bütün kesin bilgi bilincin kendi üzerine eğilmesi ve düşünce yoluyla ‘şüphe 

yöntemi’ni kullanarak kendi öz varlığına ulaşabilmek için şüphe edilemez sağlam bir 

dayanak düşünceyi ilk ilke olarak almaktadır. O hâlde, Descartes’ın ‘Cogito ergo sum’ 

(düşünüyorum öyleyse varım) ifadesi, sağlam temellere dayanan ve yöntemli bir felsefe 

için ilk ve kesin keşif olarak düşünceyi temel alır. Tüm gerçeğin ortaya koyulmasını 

sağlayan ve temsillerin oluşturulmasında kullanılan yöntem budur. Tüm yöntem, 

gerçekliğe ulaşmak için kendi öz varlığımızın bilgiye giden yolda ilk güvenli basamağı 

elde etmemize yarayan düzen ve durumlardan oluşmaktadır. Yöntemin düzeni, karışık ve 

bulanık önermeleri adım adım daha yalın olanlara indirger ve sonra en yalın olanların 

sezgisinden aynı adımlar yoluyla tüm ötekilerin bilgisine yükselmeye çalışılırsa yöntem 
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ana hatlarıyla ortaya koyulmuş olur (Descartes, 2013: 93). Yani Descartes için tüm bilgi, 

düşünce ve bilincin başladığı yerde rasyonalist bilgi teorisi ortaya koyulmaktadır.  

Bacon'un yöntemi için empirik ve rasyonel başlangıç noktaları gerekmektedir. 

Bacon, modern bilimin tabiatın bilgisine ulaşmak için esas aldığı modeli kendi felsefi 

yöntemi içinde uygulamaya çalışmaktadır. İnsanın tabiatın(gerçekliğin) bilgisine ulaştığı 

noktada tabiatın başka alanlarını keşfetmesi için bilgiden elde ettiği gücü kullanması 

gerekmektdir. Bu bilgi edimine ulaşmak için tabiatın kural ve düzeninin komutasında 

meydana gelen gerçekliğin doğasına ulaşmak temel amaçtır. Bu hususta, Bacon olguların 

toplanması ve yöntemsel (tümevarımsal) araştırmaları, olguların ve deney türlerinin 

taksonomik düzenlemelerini yapmakla işe başlamıştır. Tabiatın yorumlanması yoluyla 

tabiatın bilgisinin elde edilmesi tabiatın basitçe ön varsayımlar yoluyla açıklanmasının 

önüne geçmektedir. Böylece, Bacon için yapmak bilmektir ve bilmek de yapmakla aynı 

anlama gelmektedir. Başka bir ifadeyle, tabiata yani gerçeğe müdahalede bulunmak bilme 

ediminin temelinde yatmaktadır. Bacon’ın bilgi teorisi tabiatın belirli formlarının keşfi, 

gerçek ve kanıtlanmış bilgi edinme yöntemini geliştirmesine yol açtığından “insanın bilgi 

geleneğine” varyasyonlar getirmektedir (Stanford Encyclopedia of Philosophy). 

Locke öte yandan empirist epistemoloji temelinde doğru bilgiye duyular yoluyla 

yani deney(im) ile ulaşılabileceği görüşünü benimsemiştir. Öncelikle Locke doğuştan 

ilkeler aracılığıyla doğru bilginin elde edilmesine dair şüphesinin sebeplerini ortaya 

koymaktadır. Bu nedenle Locke, bilgiyi nasıl edindiğimizin gösterilmesi için ‘ide’lerin 

(temsillerin) zihinde nasıl oluştuğunu açıklamaya onların doğuştan kazanılmamış 

olduğunu kanıtlamakla başlamıştır. Düşünce sırasında zihnin üzerinde kullandığı şeylerin 

karşılığı olarak idelerin kaynağının, yani zihnin kendinde bulunan ideleri nereden 

bulduğu ve bunların hangi aşamalardan geçerek bilgimizin kaynağını oluşturduğunun 

ortaya koyulması gerekmektedir. Öncelikle Locke zihinleri ‘temsilsiz’ bir şekilde 

başlangıç olarak ‘tabula rasa’ olarak görmektedir. Zihin temsillerini oluşturacağı 
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kaynağı, duyular yoluyla dış nesnelerin deney(im)den elde etmektedir. Öyleyse, insanın 

bir şey bulmak ve bilgi edinmek için atacağı ilk adım duyu ve deneyim verilerini 

kullanmaktır. Locke, zihnin öz niteliklerinden yoksun hiçbir idesinin bulunmadığı 

temsilsiz hâlini bilginin kaynağının iki yolunu kullanarak donatmaktadır: Deneyden elde 

edilen dışsal duyular ve diğeri zihnin algıladığı/düşündüğü şeylerle ilgili olarak içsel 

muhakemesi sonucu düşünüm verileridir. Böylece, Locke tarafından bilgimizin 

kaynağının empirist (deneysel) bir temele dayandırılması sonucunda deneylerden elde 

edeceğimiz bilgi birikimimizin artması doğru bilgiye ulaşmanın olanaklı yolunu 

göstermektedir. 

Klasik epistemolojinin ‘Bilgi nedir? Bilgi analiz edilebilir mi? Doğru inanç 

gerekçelendirilebilir mi? Doğru bilginin olanaklı koşulları nelerdir?’ soruları böylece 

modern felsefenin epistemolojik yaklaşımları doğrultusunda dönüşüme uğramıştır. Bilgi-

temsil ilişkisini sorgulayan, dolayısıyla temsil- gerçeklik ve temsil- hakikat ilişkisine dair 

sorulara da cevaplar olarak epistemolojik yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Ortaya koyulan 

temsil örüntülerinden hangisinin gerçeği daha doğruya yakın temsillerle ifade ettiği; 

‘yöntemli bilme’ arayışında hangi yöntemin doğru bilgiyi sağlayan temsilleri 

oluşturmakta etkin yöntem olduğu gibi sorunlar kapsamında ‘temsil’ fikri ön plana 

çıkmaktadır.  

XX. yüzyıl epistemolojisine gelindiğinde klasik epistemolojik sorunlara verilen 

cevaplar mevcut, edimsel bilme / bilgi durumu karşısında yetersiz, kalmıştır. Bu noktada 

Hacking’in sorunlar karşısında mevcut fikirlerini etkilemesi açısından XIX. yüzyıl bilim 

felsefesinin bilimsel modelleme çalışmalarında kullandıkları epistemolojik tahliller, 

Hacking’e giden yolu belirginleştirmesi bakımından önemlidir. Comte’cu pozitivist 

felsefe olgulardan hareket etmektedir, doğaya yönelerek hipotezler üretirken 

epistemolojik modelleme temelinde olguların mantıksal bağıntılar eşliğinde düzenlendiği 

pozitif hâle ulaşmıştır. Pozitif hâl Comte’un üç hâl yasası içinde doğru bilginin ve 
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temsillerin elde edildiği bilimselliğin elde edilebileceği bilginin geçirdiği dönüşümdeki 

son aşamadır. Comte’un pozitif felsefesi, ‘temsilleri’ gerçeğe en uygun şekilde ifade 

edebileceği pozitif aşamadaki bilgi düzeyine ulaşmayı hedeflemektedir. Comte’un ardılı 

olarak ortaya çıkan neo-pozitivistler pozitivizmin doğrulanabilen temsillerin gerçeğe en 

yakın olduğu ilkesinden hareket etmektedir. Onlar için temsillerin (dilsel önermelerin) 

anlamlı olmaları doğrulanabilirlik ile ilişkili bir durumdur. O hâlde, bilimsel gerçeklik 

kriteri dilsel önermelerin ‘anlamlı’ veya ‘anlamsız’ olmaları üzerinden karşılıklı olarak 

kurulmaktadır. Dilsel önermelerin (temsillerin) gerçeklik ile kurdukları bağın niteliği ile 

anlamlı olabilmeleri için gereken koşul örtüştürülmektedir: Bu durumda neo-pozitivistler 

için empirik yani deneysel doğrulanabilirlik protokol koşul olmaktadır. 

Pozitivist bilim anlayışının epistemolojik dayanağı olarak doğrulanabilen 

temsillerin doğru bilgiye götürmesi görüşü, Popper’ın bilim teorisini bilimsel bilginin 

kaynağının yanlışlanabilirlik kriteri üzerinde kurmasıyla farklılaşmaktadır. 

Yanlışlamacılık kriteri teorilerin gerçeğe en yakın temsillerini ortaya koymak için 

bilimselliğinin sınır analizini yapmaktadır. Böylece, gerçeğe yakınlık derecelerine göre 

teoriler bilimsel bilgiyi sağlayan temsil içerikleri olarak kabul edilmektedirler. Aksi hâlde 

gerçeklik temsilinin uzağına düşen her teori bilimsel bilgi kaynağı üretmenin dışında 

kalır. Bu durumda, Popper’ın gerçeği en yakın şekilde ortaya koyan ve bilimsel bilgi 

düzeyimizi arttıran teorileri ayırt etmek için kullandığı yanlışlanabilirlik kriteri Poppercı 

bilim teorisinin temel savıdır. Doğrulanabilirlik kriteri dolayısıyla geçerli bir yöntem 

olarak bilginin ve temsilin elde edilmesindeki epistemolojik çözümleme olma 

üstünlüğünü kaybetmiştir. 

Bilimsel bilginin tarihine bakıldığında tümevarımcı ve yanlışlamacı yaklaşımlarla 

tekil gözlem önermelerinden genellemeler yapıldığı temsillerin gerçeği kısmi ifadelerle 

ortaya koyması sebebiyle Kuhn tarafından eleştirilmektedir. Kuhn’un bilim teorisi, 

bilimsel bilginin ortaya koyulabilmesi için bütünsel bir açıklamaya gereksinim 
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duymaktadır. Bunlar bilimsel bilginin empirik içeriğine sahip olmasıyla nesnellik ve 

evrenselliğin sağlayıcısı olarak olguya bağlılık, tekil önermeler ve teorilerle değil 

bütünsel açıklayıcı ve gerçekliği öngörü gücü kuvvetli teorileri oluşturma aşaması ve 

bilimsel bilginin birikimsel özelliğinin korunduğu ilerleme seviyesine sahip olmasıdır. 

Kuhn’un bilim teorisini diğer öncüllerinden farklılaştıran ve post-pozitivist yaklaşım 

olarak adlandırılmasına sebep olan düşüncesi bütünsel açıklama şartlarının bilimsel 

bilginin tarihsel verileriyle uyumlu hâle getirilmesidir. Öyleyse, Kuhn önceki bilim 

modellemelerin yaptığı bilgi teorisinin çözümleyici etkinliğini bırakarak geniş anlamıyla 

paradigma adını verdiği bilimsel teorileri (temsilleri) bilgi tarihi verileriyle uyumlu 

durumda bir bilgi teorisi (epistemoloji modeli) geliştirmeye çalışmaktadır. 

Feyerabend’in bilim teorisi, kendisinden önceki tüm bilgi-kuramsal analizlere 

karşı çıkışla başlamaktadır. Rasyonalitenin temelinde bilimsel bilginin elde edilmesinde 

bilimin üstünlüğüne bir karşı çıkış olarak da değerlendirilebilir. Feyerabend bu sebeple, 

bilimin kullandığı kural, ölçüt ve yöntem öğretilerinin tekliğine karşı çıktığı için doğru 

bilgiye ulaştıracak bilgi teorilerinin çokluğuna dikkat çekmektedir. Feyerabend’in post-

pozitivisti kapsayacak şekilde post-modern bilim anlayışı grubunda yer almasına neden 

olan görüşleri anarşist bir bilgi teorisi ortaya koymasıdır. Alternatif bilim 

modellemelerinin tümünü karşısına alması Feyerabend’in bilimin kendi gelişim 

süreçlerine bağlı olarak ortaya çıkan kriz noktalarını fark etmiş olmasıyla açıklanabilir. 

Feyerabend de Kuhn’a benzer bir yol izleyerek bilimin başarısının modern bilimi ve onu 

modellemeye çalışan modern felsefeyi de içine alarak değişmez kural, ölçüt ve yönteme 

bağlı olduğu düşünceyi tarihsel bulgularla yüzleştirmeyi amaçlamıştır. Bilimin ortaya 

koyduğu başarılar tüm bilim (bilgi) tarihine genellediğinde epistemolojik temelleri 

sağlam, sınırlayıcı kural ve bilimsellik ölçütünün kesin olarak ortaya koyulduğu ve her 

bilim modellemesinde sürekli bir ‘ilerleme’nin bu yolla sağlandığının gösterilmesi 

gerekmektedir. O hâlde, Feyerabend’in bilim anlayışının temeline oturan “ne olsa uyar” 
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ifadesi onu çoğulcu bilim anlayışının savunucusu yaparken; öncül bilgi teorilerinin 

bilimin kriz noktalarında neden başarısız olduğunu da ortaya koymaktadır. 

Bu çeşitlenme içerisinde Ian Hacking’in bilim teorisi epistemoloji alanına yeni bir 

yaklaşım getirmiştir. Hacking’in istatistiksel ve olasılıklı akıl yürütme ve deneysel bilim 

felsefesi ile düzenlenmiş bir yapıya sahip olan epistemoloji anlayışının temeli XIX ve 

XX. yüzyılların ‘temsil’ ve ‘pragmatizm’ (müdahale) hatlarını birleştirme çabasına 

dayanır.  Hacking’i önceki epistemoloji yaklaşımlarından ayıran özelliği epistemolojisine 

daha çok pragmatik unsurları eklemiş olmasıdır. Ian Hacking epistemolojideki temel 

sorunları araştırmak ve zihin felsefesindeki günümüzde bu felsefe ile çelişen disiplinleri 

anlamak için Anglo-Amerikan felsefesi bağlamında çalışmalarını yürütmektedir. Bu 

durum, Ian Hacking’in epistemoloji odaklı felsefesini alışılagelmiş diğer epistemolojik 

yorumlardan farklı bir noktaya taşımaktadır. 

Bilimsel araştırmaların tarihsel sürecine bakıldığında rasyonalitenin entelektüel 

bilgi ediminde çok fazla yer tutması ‘rasyonalite krizi’nin ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Hangi teorinin doğru veya yanlış olduğu, hangi araştırmanın takip edileceğine 

dair teori seçimi problemi ortaya çıkmıştır. Teori seçimi problemine çözüm olarak Popper 

ve Lakatos’ta karar veren mekanizmanın rasyonalite olması dikkat çekicidir. Özellikle 

Popper’da rasyonalite bir yöntem meselesidir, bu yöntem varsayım ve çürütme hâlini 

almıştır. Dünya hakkında kapsamlı öngörüler oluşturmakla başlayan süreç bunlardan 

deney ve gözlem yapılabilecek varsayımlar oluşturmakla devam etmektedir. Sonraki 

aşamada varsayımların doğrulukları kontrol edilir ve eğer doğruysa başka testler 

uygulamaya devam edilmektedir. Eğer varsayım doğrulanamazsa varsayımı gözden 

geçirilir ya da daha etkin çözüm olarak yeni bir varsayım icat etme aşamasına 

geçilmelidir. Lakatos, teori seçimi problemine yanlışlamacı görüşe iki önerme çözümü 

ekleyerek dâhil olmuştur. Bu önermelerden ilki hiçbir teorinin daha iyi bir teori olmadan 

gözden çıkarılmaması ve ikincisi bir teorinin diğerinden daha özgün çıkarımlar yaptığı 



97 

 

takdirde daha iyi olarak kabul edilmesi gerektiğidir. Lakatos teoriler oluşturma dizisi 

olarak kabul ettiği araştırma programları içerisinde teorileri değerlendirmektedir. Bir 

program farklı teorilerin dizisinden meydana gelmektedir ve her bir teorinin kendisinden 

önceki teori kadar olgularla tutarlı olması beklenmektedir. Öncülü tarafından 

öngörülememiş özgün olguları öngörebilen teori dizisi ilerlemecidir. Ayrıca öngörülen 

olguların bazıları da başarılı olursa deneysel olarak ilerlemeci olmaktadır. Hem teorik 

hem de deneysel olarak öncülü teoriden daha özgün çıkarımlar yapmayı başaran teori 

ilerlemecidir.  

 

Bir teori dizisi T1, T2 ,T3, … Tn şeklinde ele alalım, her bir teorinin içeriği yardımcı 

önermelerin eklenmesiyle ya da önceki teorinin semantik açıdan yeniden 

yorumlanmasıyla önceki teorinin reddettiği içeriği bazı anomalileri çözmek için 

kullanılmaktadır. Diyelim ki böyle bir teori dizisi teorik açıdan ilerleyicidir 

(problemi teorik olarak ilerletici) bu durumda, aşırı empirik içeriğe sahip olan her 

yeni teorinin, önceki teoriden yani şimdiye kadar beklenmedik bir olguyu 

karşılıyor ya da bir gerçeği tahmin ediyor olmalıdır. Diyelim ki teorik olarak 

ilerici bir teori dizisi de empirik olarak ilerleyici (veya empirik olarak problemi 

ilerletici) bir kısım empirik içerikle desteklenmesi gerekir,  yani her yeni teori yeni 

bir gerçeğin keşfine götürmelidir. Son olarak, problemin ilerletici unsurlarına 

teorik ve empirik ilerletici diyorsak, ilerletici olmayanlarına da yozlaştırıcı 

demekteyiz (Lakatos, 1980: 33,34).  

 

Teorik ilerleme kendi içinde hemen doğrulanabilirken, “deneysel ilerleme” için 

bu durum daha farklıdır. Bir araştırma programının her aşamasının kesintisiz biçimde 

içerik arttırıcı olması ve kesintisiz olarak ilerletici bir teorik sorun içeriğini meydana 
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getirmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, araştırma programları bir bütün olarak ele 

alındığında aralıklı olarak teorileri dizileri ilerletici bir deneysel değişiklik meydana 

getirmelidir. Bu durumda bir araştırma programını iyi veya kötü yapan unsur da 

ilerlemeci teorilerle ne kadar desteklendiğidir. Bilimsel araştırmaları değerlendirme 

aşamasında bilim felsefecilerinin rasyonalite odağında teori seçimi problemini nasıl ele 

aldıkları özellikle Popper ve Lakatos’un yaklaşımları üzerinden ortaya koyulabilir. 

Ancak, bu sorunların çözümünde rasyonalitenin karar verebileceği kesinliğin sorgulanma 

süreci de başlamıştır. Gerçekten neyi bildiğimiz, neye inandığımız ve insanların 

inandıkları şekilde bilimin rasyonelliği hakkındaki sorular inanç ve muhakeme 

gerektirmektedir. İnandığımız şey için yeterli kanıt sunabilmek ve ona inandıran iyi 

nedenlerin de saptanması gerekmektedir. Bu tür sorular genel epistemoloji ve mantık 

alanında kalmamıza sebep olmaktadırlar. Ancak, Hacking bilimsel gerçekçilik(realizm) 

etrafında şekillenen ‘Dünya nedir? Dünyada ne tür şeyler vardır? Teorik varlık tarafından 

ortaya atılan varlıklar gerçek midir, yoksa sadece insan aklının deneyleri düzenlemek için 

kullandığı kurgular mıdır?’ soruları üzerinden odağını ‘gerçeklik’ alanına çevirmektedir. 

O hâlde, Hacking için bilim felsefecilerinin geleneksel epistemoloji ve mantık odağında 

düşünmeleri bilimsel araştırmaların doğasına ilişkin ‘realizm’ anlayışından uzaklaşmaları 

anlamına gelmektedir.  

Uzun zamandır bilimin tarihsel süreci ve keşif mantığından uzaklaşan filozoflar 

bu kalıntılarla yüzleştiklerinde epistemolojik bir sorun olan rasyonalite krizini ortaya 

çıkardılar (Hacking, 2016: 18). Bilimin tarihsel oluş içinde değerlendirilmesi ve keşfin 

kalıntıları hâlinde bilimin ele alınması özellikle Thomas Kuhn tarafından öne 

sürülmüştür. Thomas Kuhn’un eseri The Structure of Scientific Revolutions’ın başında yer 

alan “Tarih, yalnızca bir zamandizini ve anlatı deposu olarak görülmediği takdirde, şu 

anda bize egemen olan bilim imgesinde esaslı bir dönüşüme yol açabilir” ifadesi ile 

rasyonalite krizini yaratan tarihsel süreç ortaya konulmaktadır (Kuhn, 1995: 46). Kuhn, 
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öncelikle, kendisine kadar gelmiş olan bilim imgesinin bütünüyle geçerli olduğunu kabul 

etmemektedir. Metafiziksel unsurlardan arındırılmış bir bilim imgesi tarih tarafından 

ortaya koyulmuştur ve bilim imgemiz tarihe dayanmaktadır. Kuhn ‘rasyonalite krizi’ni 

ortaya çıkaran problemin tarihe doğru şekilde bakamamaktan kaynaklandığını 

düşünmektedir. Özellikle pozitivist bilim geleneği yanlışlanabilen teorinin geride 

bırakılması üzerine kurulduğu için tarihi olumlu bir şekilde yorumlayamaz. Tarihsel süreç 

insanların benimsediği hâkim bilim imgesinin değiştirilmesini sağlayabilir. Bilim 

sonunda ulaşılan bir ürün çıktısı üzerinden değil tarihsel bir süreç içinde bir etkinlik 

olarak değerlendirilmelidir. O hâlde, bilim bir etkinlik olarak bilimsel bilginin 

oluşturulduğu dinamik sürecin filozoflar tarafından anlamdırılması ile ortaya 

konulmalıdır. Bu nedenle, bilimi sadece bilimsel etkinliğin yöntemi, kavramları ve teori 

seçimi probleminde akıl yürütme biçimlerinin egemen algısı ile anlamak mümkün 

değildir. Tarih, psikoloji ve sosyoloji de sürece katılmalıdır. Daha rasyonel ve gerçekçi 

bir bilim imgesi, Kuhn’un ortaya koyduğu üzere bilim etkinliğinin tarihsel süreç içinde 

doğru yorumlanmasıyla gerçekleşmektedir. Kuhn’un ortaya koyduğu ‘rasyonalite krizi’ 

gösteriyor ki tarih, bilim imgesinde esaslı bir dönüşüme ön ayak olması ve bize 

rasyonalitenin şimdiye kadarki bilim tarihindeki konumunun incelenmesi gerektiğinin 

önemini ortaya koymaktadır. Bilim felsefesi bu noktadan sonra iki güncel sorunu olan 

rasyonalite ile gerçeklik odağında rasyonalite krizine yönelik çözüm denemeleriyle 

karşılaşmıştır. Bu krizle birlikte bilim felsefecilerinin bilimde rasyonalite krizinin 

aşılması için farklı bilimsel yaklaşımlara başvurmalarına sebep olmuştur. 

Bilimsel realizm öte taraftan dünyanın ne olduğu, teorik fizik tarafından ortaya 

atılan varlıkların gerçeklik statülerinin ortaya koyulması ve ortaya koyulamayan 

gerçeklikler varsa insan aklının deneyleri tasarlamak için kullandığı işe yarar aletler olup 

olmadığı hakkındaki epistemolojik soruları içermektedir. Bu tür sorulara ek olarak neo-

pozitivizm içerisinde teorik terimler/empirik terimler ve bunların gönderimde 
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bulundukları gerçekliğin niteliği de tartışma konusu olmuştur. Rasyonalite krizi gelişen 

bilim kuramlarıyla aşılmaya çalışılırken felsefe ve doğa bilimi tartışmaları rasyonalite, 

gerçeklik ve ikisinin birden etrafında şekillenmiştir. Bilimde neyin bizden bağımsız var 

olanı gerçek olarak ortaya koyduğunun ya da neyin rasyonalite kıstaslarına uygun olarak 

gerçek olarak kabul edildiğini bilme ihtiyacı doğmaktadır. Hacking bu noktada 

rasyonalite hakkındaki pek çok soruyu es geçmektedir ve kendini sadece en faydacı 

esaslarda gerçekçi (realist) olarak görmektedir (Hacking, 2016: 19). Bilim felsefesinin 

tarihsel sürecinde gerçeklik ve rasyonalite tartışmaları birbirine iç içe geçmiş gibi 

görünmektedir. Bu durum pek çok kişinin gerçeklik temelinde rasyonalite esaslarına 

dayanan teoriler oluşturmak istemesinden kaynaklanmaktadır. Ancak, Hacking 

rasyonalitenin temeline realizmi koymamaktadır (Hacking, 2016: 36). Teoriler gerçeğin 

temsilleri olarak oluşturulduktan sonra onların gerçekçilik sorgulaması yapılmaktadır. İlk 

önce insan aklının ürünü olarak temsiller ortaya konulmuş, daha sonra temsillerin gerçek 

ya da gerçek dışı, doğru ya da yanlış ayrımlarına gidilmiştir. Bu yargılama süreci sonunda 

‘Dünya nedir?’ sorusu gerçeğin temsillerin bir özelliği olarak kavramsallaştırılmasının 

üzerine kurulmuş hâli olarak cevaplanmaktadır. Başka bir ifadeyle gerçekçilik rasyonalite 

temelinde oluşan temsillere göre ikincildir. Gerçekliğin veyahut dünyanın temsillerden 

çok önce oluştuğu yani temsillerin temelini gerçekliğin oluşturduğu görüşü böylece 

çürütülmektedir. Dünya temsiller üzerinde gerçekliğe müdahale edebildiğimiz derecede 

meydana gelmektedir. Hacking gerçekliği aradığımız tarihsel olgunun niteliğini 

düşündüklerimizden (temsiller) ziyade yaptıklarımızın (müdahale) tarihinde bulmaktadır. 

Böylece ona göre “gerçeklik bizim dünyada ne düşündüğümüzden çok ne yaptığımızla 

ilgilidir” (Hacking, 2016: 36).  

Doğru teoriler tarafından tarif edilen hâllerin ve süreçlerin gerçekten var olmasına 

dayandıran bilimsel realizm görüşünde elektronlar, fotonlar, protonların gerçekliği 

duyusal deney verileriyle kolayca saptanabilen varlıkların gerçekliğiyle bir tutulmaktadır. 
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Öte taraftan bir tür gerçekçilik karşıtlığı (anti-realism) olarak adlandırılan görüş 

elektronların bağımsız bir gerçekliğe sahip olduklarına inanmamaktadır. Bu görüşe göre 

varlıklarla ilgili gerçekliğine ilişkin teoriler sadece bizi ilgilendiren olayları kontrol etmek 

ve tahmin etmek için inşa edilmelidir. Onlarla ilgili teoriler yeterli olgularla desteklenmiş, 

kullanıldıkları yerlerde işe yararlılık derecesini gösteren doğa biliminin teorik temsilleri 

olmalıdırlar. Gerçekliğe dâir başarılı temsil biçimleri sunmalarına rağmen elektronların 

varlığı gerçek olarak kabul edilmemektedir. Buradan hareketle, Hacking’in bilimsel 

gerçekçilik görüşünü şekillendiren unsur, bilimsel etkinlikte kullandığımız elektron, 

pozitron veya kuark gibi terimlerin varlığının deneylerde kullanılmak üzere birbirlerinin 

yüküne veya hızına etki edecek derecede fark edilir gerçekçi tablolar sunabilmesidir. 

Hacking doğru teorilerle ifade edilen hâllerin ve süreçlerin doğrudan elektronların 

gerçekliğini ortaya koyduğunu düşünmemektedir. Hacking’in bilimsel gerçekçilik 

görüşü, elektronları püskürtebiliyorsak eğer onlara gerçeklik atfetmektir (Hacking, 2016: 

42). Belirli bir teorinin içinde elektronların püskürtebilmesini sağlayan aletlerin var 

olması ve bu aletlerle neler yapabileceğimiz önem kazanmıştır. Hacking’in bilimsel 

gerçekçilik görüşünde, nedenlerini ve sonuçlarını anladığımız ve bu noktalarda elde 

ettiğimiz bulguları başka şeyler keşfetmek için kullandığımızda bilimsel gerçekçilik 

tarafında yer almak için yeterli sebepler ortaya konulmaktadır. Başka bir deyişle, 

gerçekliğe müdahale edebildiğimiz sürece nedensel ilişkileri ve sonuçları ortaya koyabilir 

ve burada elde ettiğimiz verileri başka gerçeklik alanlarında kullanabiliriz. Böylece, diğer 

deneysel araçlar üzerinde çalışma yapabildiğimiz sürece teorik varlıkların deneydeki 

sonsuz yansımasını elde etmiş oluruz.  

3. 1. Hacking’in Bilimsel Gerçekçilik Yaklaşımı 

Bilim felsefesi iki farklı gerçekçilik (realizm) türüne göre ayrılmıştır. Bir tarafta 

varlıklarla ilgili gerçekçilik teorik varlıkların büyük çoğunluğunun gerçekten var 
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olmasına dayanan görüş yer almaktadır. Diğer tarafta gerçekçilik karşıtlığı süreçler ve 

varlıklarla ilgili teorilerin gerçek (real) bir varlığa sahip olmadıkları, sadece bizi 

ilgilendiren olayları kontrol etmek ve tahmin etmek için oluşturuldukları görüşüdür. 

Dünyanın nasıl olduğuyla ilişkili doğru, bu durumda bilim tarafından hedeflenen nihaî 

noktadır. Gerçekçilik karşıtlığı görüşü, teorilerin en iyi ihtimalle desteklenmiş, üzerinde 

çalışılmaya değer bir araç olarak kabul görebileceğini; ancak gerçekliğine 

inanılamayacağını iddia etmektedir. XX. yüzyıl bilim etkinliğinin bilimsel gerçekçilik 

görüşü, temsil (teori) ve gerçeklik arasındaki bağlantıyı nasıl kurabileceğimiz sorununa 

önceki yüzyıllarda ortaya koyulan bilimsel gerçekçilik görüşünden daha fazla 

yönelmiştir. Bu iki farklı kutupta yer alan gerçekçilik görüşünün uyumlu bir sürümünü 

ortaya koymak da mümkün hâle gelmiştir. Varlıklarına inanılan bu teorik varlıkların 

kurgusal bir işlev gördüğünü ve dünyayla akıl yürütmemize yardımcı bir araç olduğunu 

savunan pragmatist gerçekçilik görüşü de ortaya çıkmıştır. Böylece, teorik varlıkların var 

olduğunu öne süren ve bunun tek kriterinin onlara ve onlarla gerçekliğe müdahale 

edebilmemiz olduğunu savunan realist ve pragmatist görüşün uyumu ortaya 

konulmaktadır. 

Düşünce ve dili kullanma yetileri bu dünyayı bilmekte önemli bir role sahiptir. 

Düşünce insanın zihinsel süreçlerini kullandığı ve bilinçli gerçekleştirdiği fikir uğraşının 

bir ürünüdür. Düşünmenin kendisi fikir üretmek ile son bulan zihinsel süreçlerin 

bütünüdür ve eylem niteliği taşımaktadır. Öte yandan düşünceyi kullanma yetisi dil ile 

gerçekleşmektedir ve düşünme sonunda ortaya çıkan sembolik ifadeleri aktarmak için 

kullanılmaktadır. İnsanlar homo faber (alet yapan insan) değil, homo depictor 

(tanımlayıcı insan) olarak temsiller üretmektedir (Hacking, 2016: 168). Temsiller 

üretilirken ilk başta tanımlara ya da anlam ve gönderime ulaşılamaz. Mantıksal 

çıkarımlar, dizinler ve sonrasında tanımlayıcı dil ortaya çıkmaktadır. Temsillere 

(teorilere) gerçeklik statüsü ortaya koyulduktan sonra yani bir temsile ‘bu gerçektir’ 
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denilmesiyle meydana gelen dil ve düşünme eylemi bize çevremizde olup biten 

gerçekliğin etkisini ve dönüşümünü göstermektedir. İnsanların düşünce ve 

söylemlerinden bağımsız olan bir gerçekliğin içinde yer almaktayız. Bu gerçeklik, 

düşüncelerimize, temsillerimize nedensel bir etki bıraktığı veya temsillerimizi 

şekillendirdiği sürece vardır. Ancak bilimsel realizm, genel kabul gören gerçekliğin şüphe 

götürmeksizin kabul edildiği anlamına gelmemektedir. O hâlde, gerçekliğin (tabiatın) 

kendisinin ortaya koyulması için gerçeklik üzerinde birtakım müdahale düzeyinde 

değişiklikler yapılması gerekmektedir. 

Varlıklarla ilgili gerçekçilik teorik varlıkların gerçekten var olduğunun kabul 

edilmesidir. Teorilerle ilgili gerçekçilik ise gerçekliğe en yakın açıklama gücü kuvvetli 

teorilerden yararlanılarak bizim bilgimizden bağımsız şekilde teorilerin doğru ya da 

yanlış olmalarıdır. Bilim teoriler aracılığıyla en azından doğruya yaklaşmak istemektedir, 

çünkü doğru dünyanın (gerçekliğin) nasıl olduğuyla ilgilidir (Hacking, 2016: 47).  Bir 

yandan matematiksel modellemeler ve diyagramlar kullanılarak fenomenlerin dünyayla 

ilişkisini ifade etme iddiasındaki teorilerin basitleştirilerek gerçekliğin ortaya koyulması 

amaçlanmaktadır. Böylece, bilimsel gerçekçilik genel bir gerçeklik (tabiat) ve gerçekliğin 

ne olduğuna dair mantıksal bağlantıların ve doğru tasvirlerin yapıldığı bir uslamlama 

ortaya koymaktadır. Bu proje aynı zamanda bilimde, gözle görülemeyen varlıklara doğru 

temsil özelliklerinin uyarlanmasına olanak sağlamaktadır.  

Hacking bilgi ve gerçeği kıyaslayarak varlıklarla ilgili gerçekçilik iddiasını iki 

şekilde ortaya koymaktadır. İlk iddiası teorik bir varlığın sadece işe yarar bir düşünce 

aracı olmadığı aksine varlıklarla gerçeklik arasındaki ilişkiyi tatmin edici bir şekilde 

açıkladığıdır. İkinci iddiası ise günümüz biliminde bazı varlıkların var olduğu veya var 

olduğuna inanmak için iyi nedenlere sahip olduğumuzdur. Bu bilgiyle ilgili bir iddiadır 

(Hacking, 2016: 47). Öte yandan Hacking, W. Newton-Smith’in bilimsel gerçekçiliğin 

malzemelerini kategorize ederken kullandığı nedensel ve epistemolojik unsurların 
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kendisinin varlıklar hakkındaki gerçekçilik görüşüyle uyuştuğunu belirtmektedir. 

Nedensel unsur bir teorinin doğru olması durumunda teorik terimler gözlemlenebilir 

fenomenlerin nedensel ilişkilerinden sorumlu tutulmaktadır. Epistemolojik unsur ise 

gözlemlenemeyen varlıklarla ilgili olan teorilere ve varlıklara inanmak için inancımızın 

güvence altında olmasıdır. O hâlde, Newton-Smith’in nedensel ve epistemolojik unsuru 

Hacking’in varlıklar hakkındaki gerçekçilik görüşünü temellendirmektedir. Hacking’in 

teorilerle ilgili gerçekçilik yaklaşımı ele alındığında ise ontolojik ve epistemolojik unsura 

dayanmaktadır. Bilimsel gerçekliğin ontolojik unsuru bilimsel teorilerin doğru veya 

yanlış olması ve eldeki teori dünyanın nasıl olduğunu anlatmaktadır. Bu noktada nedensel 

unsur gözlemlenebilir fenomenlerle nedensel ilişki kurabilen teorik terimlerin varlıklarına 

ulaşabildiğimizi ifade ettiği için varlıklara olan inanç anlamını kazandıkları teoriye olan 

inançtan kaynaklanmaktadır. Varlıklarla ilgili teorilerin gerçek olamayacağını 

düşündüğümüzde ise fenomenlerle nedensel ilişkileri kurulamayan yasaların 

doğruluklarından da şüphe edilmektedir. Ancak, fenomenolojik yasalarla nedensel 

ilişkileri ortaya koyulan varlıkların bilgisine ulaşılması mümkün olmaktadır. Bilimsel 

gerçekçiliğin nedensel unsuru yine de Hacking’in teorilerle ilgili gerçekçilik görüşünü 

tam anlamıyla karşılamamaktadır. Hacking, bilimsel teorilerin dünyanın nasıl olduğunu, 

gerçekliği en yakın temsillerle anlatmaya çalışan doğru ya da yanlış temsiller olarak 

teorilerin ontolojik unsurunu kabul etmektedir. Gözlemlenemeyen varlıklarla ilgili 

teorilere inanmak için de epistemolojik bir güvenceye sahip olduğumuzu düşünmektedir 

(Hacking, 2016: 48).   

Bilim felsefesindeki temel konuları gözden geçirdiği ve sorunlarına birebir 

değindiği Temsil ve Müdahale adlı eseri Hacking’i teorilerle ilgili gerçekçilikten 

varlıklarla ilgili gerçekliğe yöneldiğini göstermektedir. Bu durum onun deneysel olarak 

kullanabileceği varlıklara dâir gerçekliğe yönelimidir. Bilimsel gerçekliğin teorilerle 

ortaya koyulduğu bilim imgesi ona göre gerçekliği aktarmak için doğru alan değildir. 
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Temsilden (teoriden) uzak, varlıklarla ilgili gerçeklik görüşünde teorik veya teorik 

olmayan varlıkların ayırt edilmeksizin deneysel olarak kullanılarak müdahale edilebilen 

gerçekliğine doğru bir yönelimden bahsedilmektedir. 

Hacking teorilerin dünyanın nasıl olduğunu açıklamak için kullanılan doğru ya da 

yanlış gerçeklik temsilleri üzerinden teorilerin ontolojik statülerini belirlemektedir. Bilim 

teori ve deney üzerinden bilgi birikimi sağlamaktadır. Öyleyse bilim etkinliğinin nihai 

amacı teoriler meydan getirebilmek ve bilimsel bilgiyi deney verileriyle desteklemektir. 

Hacking bilimsel gerçekçilik tartışmalarının modern bilim ile beraber teori, temsil ve 

gerçeklik etrafında döndüğünü ve bu tutumun net bir sonuca ulaşmaktan uzak olduğunu 

düşünmektedir. Hacking ‘temsil konusunda gerçekçilik adına ya da ona karşı argüman 

kurmanın mümkün olmadığını’ düşünmektedir (Hacking, 2016: 51). Bilimsel gerçekçilik 

tartışmalarının ortaya çıkması için temsil hattından müdahale ettiğimiz hattına geçmemiz 

gerekmektedir. Yani elektronları püskürttüğümüzde, elektronlar gerçeklik üzerinde 

müdahalede bulunmak için kullanılmaktadır. O hâlde, gerçekliği ortaya koymak için 

temsiller üretmek yeterli değildir, temsiller üretilir çünkü temsiller kullanılarak müdahale 

gerçekleşmektedir.  

3. 2. Hacking’in Müdahale Hattındaki Bilimsel Gerçekçilik Görüşü 

Bilim felsefecileri temsilleri ve temsiller aracılığıyla gerçekliği tartışmış, ancak 

deney, teknoloji ve dünyayı değiştirmede bilginin kullanımına dair neredeyse hiçbir şeye 

değinmemişlerdir. Bilimsel yöntemin temelinde ‘deneysel yöntemin’ yer alması bu 

durumla çelişki yaratmaktadır. Deney yapmak modern bilim modelinde laboratuvarda 

gerçekleştirilen bir etkinlik olarak basit bir imgeyle ortaya koyulmasından daha önemli 

bir konumda yer almaktadır. Bilim tarihinde özelde deneyler tarihine bakıldığında 

deneyin XVII. yüzyıl bilim modeliyle beraber sahip olması gereken değeri kazandığı 

görülmektedir. Aristoteles’in bilim modelinde scientia’nın ilk nedenlerden hareket 
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ederek etkilerin gösterimi yoluyla ilerlemesi gerekiyordu. Bu demek oluyor ki 

Aristoteles’in bilim modeli deney sürecine gerekli önemi vermeden temel ilkelerden 

nedensel bağlantılar kurmaya çalışıyordu. Ancak, modern bilimde bu durum yerini 

nedenlerin deney sürecinin içinde ortaya çıktığı ve anlam kazandığı bilim anlayışına 

bırakmıştır. Modern bilim anlayışında deneysel verilerle fenomenlerin evrenle ilişkisini 

ifade etmek için kullanılan temsillerin doğru temsiller aracılığıyla gerçekliğe ulaşması 

hedeflenmektedir. Bilimcinin rolünü laboratuvarda beyaz önlük giyerek karanlık ve 

erişilmez laboratuvarlarda tuhaf aletlerle çalışan, karmaşık hesaplama ve tartışmalara 

kafa yoran sadece meslektaşlarının anlayabildiği özel bir dille konuşan farklı türden 

insanlar olarak görülmesi modern bilim imgesinin tasviridir (Bernal, 2009: 46). Bu 

tasvirin oluşumu, bilimsel bilginin oluşumunda bilim insanları tarafından üstlenilen 

deneyin doğasının ön plana çıkarılmasıyla gerçekleşmiştir. Böylece, bilimcinin deney 

sürecindeki imge oluşumunun ne denli eskiye dayandığı düşünce tarihinin ilk temsilcisi 

Thales’e kadar götürülmesi mümkündür. Thales doğa biliminin incelenmesine yönelik 

kayda değer deneyler yapmış ve döneminin hem bilimcisi hem de filozofu olmuştur. 

Astronomi ve matematik gibi bilimlere deney ve gözlemsel bulgularıyla katkılar 

sağlamıştır. Bu durum modern bilim insanının imgesiyle İlk Çağ felsefesi dönemindeki 

bilim imgesinin örtüştüğü ve deney geleneğiyle yapılan bilim etkinliğinin eski köklerini 

ortaya koymaktadır.  

XVII. yüzyıl bilim anlayışı, Aristotelesçi bilim modelinin bırakıldığı ve deneyin 

öneminin ortaya koyulduğu bilim modeliyle yer değiştirmiştir. Bilim modelindeki bu 

değişim evrendeki varlıklara karşı epistemolojik yeterli bulguların toplanması, 

gruplandırılması ve bunların evrenin keşfedilmemiş yapısına uyarlanması gibi süreçleri 

içine almaktadır. Deneysel bilimin öncülüğüne dikkatimizi çekmeyi başaran dünyayı 

olduğu gibi gözlemlemenin yanı sıra dünyanın saklı gerçekliklerine bilimsel olarak 

ulaşmak için dünyamızla daha fazla etkileşim içinde olmamızı düşünen devrimin filozofu 
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Francis Bacon’ın önemli katkıları bulunmaktadır. Bacon, Ortaçağ bilimi ile modern bilim 

arasındaki geçiş döneminde modern bilimin pratik yanı ve yaşadığımız dünya hakkında 

daha sağduyulu değerlendirmeler yapılmasının yararı üzerinde durmuştur. Bacon’ı 

döneminin ünlü filozofu yapan en önemli özelliği bilimsel yöntem anlayışına deneysel ve 

tümevarımcı yaklaşım getirmiş olmasıdır. Onun bilimsel yöntemi materyal toplamaya, 

büyük ölçekli deneyler yapmaya ve saf bulgulardan sonuçlar çıkarmaya dayalı özünde 

tümevarımcı bir yöntem anlayışından meydana gelmektedir. Bacon’ın Novum Organum 

eseriyle yeni mantık düşünce biçimini ortaya koyarken Aristoteles’in bilimsel yönteminin 

yerini alacak bilimsel yöntemin özelliklerinin ortaya koymaktadır 

Novum Organum (yeni araç) doğanın anlaşılabilir olması ve gerçekliğe ulaşmak 

için kullanılacak yönteminin gereğini ortaya koymakla ilk ilkesini ortaya koymaktadır. 

Tabiatı yorumlayan insanın aynı zamanda tabiata hâkim olabilmesi için hem zihninin 

işleyişini hem de nesneleri kullanarak tabiatın düzeni üzerine yaptığı gözlemlerin 

kendisine izin verdiği kadar yorumlama ve tabiatla baş etme imkânına sahiptir. Tabiata 

hâkim olmak ve tabiatı keşfetmek için onun kurallarına uygun olarak ‘gerçek tümevarım’ 

yöntemini kullanmak gerekmektedir. Bacon’ın ‘gerçek tümevarım’ı Aristoteles’in 

kullandığı klasik tümevarımdan görünüşte bir farklılığı olmasa bile mantığında kayda 

değer farklar ortaya koymaktadır. Bacon tabiatı keşfetmek için iki yol göstermektedir. İlk 

yol Aristoteles’in yönteminden aşina olduğumuz duyulardan ve tikellerden hareket 

ederek en genel aksiyomlara ulaşırken aradaki aksiyomların keşfini sağlayan ‘klasik 

tümevarım’dır. İkinci yol ise Bacon tarafından ortaya atılmış ve henüz denenmemiş olan 

duyulardan ve tikellerden yola çıkarak en genel aksiyomlara ulaşana dek kademeli bir 

şekilde kendi aksiyomlarını ortaya çıkaran ‘gerçek tümevarım’dır. Bacon’ın tümevarım 

yönteminde deneyin ve tikellerin kullanımı tabiata (gerçekliğe) müdahale edebileceğimiz 

bir şekilde gerçekleşirken, soyut ve işe yaramaz genel aksiyomlar türetmekten 

kaçınılmaktadır. Tabiatın hâkimiyeti deneyin ve zihinsel süreçlerin derece derece ve 



108 

 

sürekli bir şekilde ortak aksiyomların ortaya çıkmasıyla gerçekleşmektedir. Bacon’a göre 

tabiatın bilgisine sahip olmak insanın tabiat karşısında ‘güç’ sahibi olmasıdır. Ayrıca 

bilimin nihai hedefi de insanı tabiat karşısında güçlü kılmak için yeni keşiflerle 

ulaşabileceği gerçeklik alanını aydınlatmaktır. Böylece, XVII. yüzyılda gerçekliği 

kavrayabilmek için yöntemini arayan felsefe Bacon’ın ‘gerçekçi tümevarım’ ve 

deneycilik anlayışıyla ilk önemli adımını atmıştır. Bacon tabiatı anlamak için kullandığı 

‘tümevarım’ yöntemi yeni bir keşif değildir. Bacon özellikle tabiatı anlamak için tabiatın 

kurallarından çıkarılan yönteme uyularak tabiat alanına hâkimiyeti sağlamak gibi önemli 

bir noktaya değinmektedir. 

Bilimsel devrim, ilk evresini Orta çağın klasik zamanından beri kabul gören bilim 

imgesine bütünüyle meydan okuması ile tamamlamıştır. İkinci evresi, bu meydan 

okumanın yeni deneysel yöntemlerin kullanım alanının birçok bilimde değişimlere yol 

açması ile devam etmiştir. Üçüncü evresi ise, yeni bilim anlayışının hızla gelişerek farklı 

disiplinlere uyarlanması neticesinde bilimsel topluluklar olarak örgütlenmenin 

başlamasıdır. Modern bilim imgesinde, teorinin öncelikli değerlendirilmesi ve deneye 

tercih edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kurulan bu topluluklar akademi adını 

alırken, bu kurumlara sunulan çalışmalarda matematiğin ve teorinin etkileri olgular, 

gözlemler, deneylerle yapılan bağlantılarla tutarlı bir şekilde desteklenmektedir. Ancak, 

deney verilerine verilen önem zamanla değişmiştir ve teori odağında bir bilim imgesi 

günümüze hâkim olmuştur. Teori öncesi deneyler ve gözlemler göz ardı edildikçe bilim 

felsefesi teori felsefesi hâlini almıştır. Hacking, bu durumu Bacon’ın bilimsel yöntemine 

dönüş hareketi için yeterli sebep olarak görmektedir ve deneyciliğin ayrı bir tarihine işaret 

etmektedir (Hacking, 2016: 188).  

Bacon bilgiye ulaşırken zihnin ve tecrübenin birlikte ve aynı derecede 

kullanılması gerektiğini savunmaktadır. Bacon, modern bilimin etkisinde deneysel ve 
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teorik bilgi edinme sürecinin ittifakının gereğini öngörüyordu. Bu hususta, dönemin bilim 

zihniyetini yansıtacağını düşündüğü böceklerin yaşamından küçük bir kesit sunmuştur: 

Deney adamı karında gibidir, sadece toplar ve kullanır; düşünürler 

örümceğe benzerler, kendi malzemeleriyle ağ örerler. Ama arı ortada bir 

yol izler; bahçedeki ve tarladaki çiçeklerden malzeme toplar ancak onu 

kendi gücüyle dönüştürüp sindirir. Felsefenin asıl işi de bundan pek farklı 

değildir çünkü o ne sadece zihnin gücüne dayanır ne de malzemeyi doğa 

tarihi ve mekanik deneylerden toplayarak onu olduğu gibi hafızaya yığar; 

ama onu geliştirilmek ve sindirilmek üzere anlama yetisine koyar. Bu 

yüzden  (…), bu iki bölümün daha yakın ve daha saf birliğinden, deneysel 

ve zihinselden (ki bu henüz yapılmamıştır), çok şey umulabilir (Hacking, 

2016: 297-98). 

Bacon’ın incelediği verilerin kullanımı pozitivist felsefedeki gözlem anlayışı 

(tabiattaki bilinen her örneği toplamaya çalışması) yerine modern bilimin bahsettiği ayrıntılı 

deney ve gözlem türüne benzemektedir. Görünmez olan bir şeyin gözlemlenebilir olanla 

ilişkisi deney ve gözlem verilerinden basit bir çıkarımla elde edilemez. Deneycinin kayda 

değer gözlemler yapabilmesi için bilimsel yöntemin özelliğine uygun olarak eklemlemeler 

ve hesaplamalar yapabileceği rasyonel bir yeteneğe sahip olması gerekmektedir. Bacon’ın 

bilimin rasyonel ve deneysel bölümlerin birliğini öngörmesi bilime özgün bir katkı 

sağlamamıştır; fakat sonraki dönemlerde ortaya çıkacak olan ‘Bilimin nesi şahane?’ 

sorusunu yönelten Paul Feyerabend’e cevap niteliğinde bir yöntem öğretisi ortaya 

koyduğunu düşündürmektedir (Hacking, 2016: 298). Hacking’in rasyonel ve deneysel 

olarak iki koldan temel aldığı bilim etkinliği, Bacon’ın bilimsel yönteminde rasyonel bölüme 

spekülasyon ve hesaplamayı koymasına karşılık gelmektedir. Hacking ve Bacon’ın bilimin 

şahaneliği üzerine uzlaştığı nokta da budur: Spekülasyon, hesaplama ve deneyciliğin bir 

aradalığı. Bu durum bilimin rasyonel ve deneysel birliğinin göstergesidir. Bacon’ın 
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düşündüğü üzere bilim, arı gibi olmalıdır, hem karıncanın hem de örümceğin yeteneklerine 

ama aynı zamanda hem deneyleri hem de spekülasyonu yorumlama gücüne de sahip 

olmalıdır (Hacking, 2016: 312).  

Doğa bilimlerinin temsiller (teoriler) oluşturulmadan önceki deney ve gözlem 

verilerinin varlığının göz ardı edilmesi sebebiyle ortaya neredeyse teori odaklı bir tarih 

konulmaktadır. Hacking, bu durumu Bacon’a dönüş hareketi için yeterli sebep olarak 

görmektedir ve deneyciliğin ayrı bir tarihi olduğuna vurgu yapmaktadır (Hacking, 2016: 

188). Deneyciliğin tarihine baktığımızda bilimsel devrimin son evresinde teori ve deney 

eşitsizliğinin izlerine bilim insanlarının hayatlarındaki karşılaştırmalarla değerlendirmek 

mümkün hâle gelmiştir. Robert Boyle, soylu bir aileden gelişinin yanı sıra teorilerle ilgili 

gerçekçilik görüşüyle şöhretini fakir bir aileden gelen deneyci Robert Hooke’a nazaran daha 

iyi duyurmayı başarmıştır. Hooke, kendi adı ile bilinen fizikte ut tensio sic vic (uzama 

kuvvetle doğru orantılıdır) içerikli esneklik yasalarını keşfetmiştir. Aynalı bir teleskobu ilk 

üreten ve onunla yeni ve önemli yıldızlar keşfetmiş mikroskobik dünyanın ilk sistematik 

açıklamasını yapmış ve hücrenin keşfini içeren Microgrohia’yı kaleme almış ve birçok 

bilimsel deney ve buluşlara öncülük eden bir deneyci olmuştur. Belki de Hooke’un yaşamı, 

yetenekli bir deneycinin XVII. yüzyılda sahip olabileceği tüm olanakları ve karşılaşabileceği 

zorlukların göstergesi niteliğindeydi. Teorinin deney üzerindeki üstünlüğüne dâir önyargı 

bilim algısını ele geçirmişken, deneyci Hooke’un teorisyen Boyle’dan daha tanınır olması 

imkânsız hâl almıştır. Hacking’e göre, bu tablodan da çıkarılabileceği gibi teori ve deney 

arasındaki tarihsel eşitsizlik durumu, sosyal hiyerarşiden model alınmıştır (Hacking, 216: 

190). Hacking bilimsel gerçekçiliğin teori etrafında toplanması ve deneyin bilim felsefecileri 

tarafından uzun zamandır ihmal edilmesine bilim felsefesindeki bu hâkim tablo üzerinden 

karşı çıkmaktadır. 

Ian Hacking’in görüşüne göre, bilim felsefecileri tarafından ihmal edilen deney ve 

XX. yüzyılda deney ve deneyin ileri aşaması olarak tekno-bilim alanında saf bir temsilden 
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müdahale edilen alana geçilmiştir. Bilimin deneysel veriler ile teori düzeyindeki 

gerçekliği bağdaşlaştırma eğilimi görüşü özellikle Hacking’in temel eserlerinden biri olan 

Temsil ve Müdahale adlı eserinde irdelenmiştir.  

1983 yılında Temsil ve Müdahale kitabım yayınlandığında tarihçiler, 

filozoflar veya sosyologlar arasında deneysel bilim hakkında çok az tartışma 

vardı- Latour ve Woolgar(1979) istisnası dışında-. Fakat çok yakın bir 

zamanda çok sayıda temel çalışmayı oldukça bağımsız olarak deneyin 

merkezde olduğu tamamen farklı mesajlarla ele aldılar- Shapin ve Schaffer 

(1986) ve Galison(1987) örneklerindeki gibi-. Bundan sonra, deney moda 

hâline dönüştü. 1980'lerde de dâhil olmak üzere birçok disiplinde ortaya 

çıkan aktiviteyi ifade etmek için “yeni deneyselcilik”29 adını kullanmayı 

öneriyorum. Bu disiplinlere bütün bir araştırma gruplarını, gerçekçi veya 

inşacı, metafiziksel veya etnografik, tarihsel veya gerçek dışı olanlarını 

dâhil edebiliriz. “Yeni deneyselcilik”, anlaşıldığı gibi belirli bir ideoloji 

ifade etmez ve uygulayıcıları gerçekçi, gerçekçilik karşıtı, gerçeküstücü 

(Nelson Goodman'ın kendi belirlediği tarzda) veya on yıl önce gelişen 

gerçekçilik tartışmalarına kayıtsız kalmış birileri olabilir (Hacking, 1995: 

537, 538).  

Hacking’in bahsi geçen eserinin ilk bölümü Temsil başlığıyla başlamaktadır. İlk 

önce temsiller (teoriler) oluşturulduktan sonra temsillerin bir özelliği olarak ‘gerçeklik’ 

kavramının ortaya çıkışı doğa bilimleri felsefesindeki örnekler üzerinden ele 

alınmaktadır. Eserin ikinci bölümü olan Müdahale başlığı altında onun temsiller 

oluşturulduktan sonra gerçeklik üzerinde müdahalede bulunulan bilimsel gerçekçilik 

görüşü ortaya koyulmaktadır. Hacking’in deneyin öncülüğünde desteklenen bilim 

                                                
29 İng. The new experimentalism.  
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algısına ve bunu izleyen teknolojiye yönelerek dünyayı değiştirebileceğimiz düşüncesi 

çerçevesinde problem bilim felsefesinin geneline uyarlanmıştır. Temsil ve Müdahale 

eserine başlarken Hacking bilim felsefecilerinin üzerinde durduğu iki tür soruna atıfta 

bulunmaktadır: Bunlar ‘rasyonalite’ ve ‘gerçeklik’tir. Ancak onun bilimsel gerçekçilik 

görüşü açısından iki tür sorunun da önemli olmadığını ifade etmektedir. Hacking XX. 

yüzyıl biliminin geldiği noktada bilim felsefecilerinin deneysel pratiğin tarihine 

yaklaşımlarını kaygı verici bulduğunu da eklemektedir. Böylece onun kaleme aldığı 

Temsil Ve Müdahale yapıtı bilim felsefecilerinin büyük bir titizlikle tartışma konusu 

hâline getirdiği bilimsel gerçekçiliği konu edinmektedir.  

Hacking’e göre, bilimsel gerçekçilik gerçekliğe deney ve gözlem araçlarını 

kullanarak müdahale edebildiğimiz derecede ‘yeni deneyselcilik’ meydana gelmektedir. 

‘Yeni deneyselcilik’ çok daha geniş bir olguya, bilimsel etkinliğin seyrinin teori (temsil) 

düzeyinden deneye (müdahaleye) geçiş aşamasından oluşmaktadır. Doğada bulduğumuz 

benzerliklerden temsiller elde eden varlıklar olarak insan homo depictor (tanımlayıcı 

insan) olarak değerlendirilmelidir. ‘Yeni deneyselcilik’ anlayışı içinde insan artık homo 

faber (alet yapan insan) değil, toplumsal bir benzerlik kurabilmek için gerçekliği 

tanımlamak için kullandığı temsilleri üretmektedir.  

“Eğer püskürtebiliyorsan, gerçektirler” (Hacking, 2016: 42) Hacking’e ait bu 

ifade bilimsel gerçekçilik görüşündeki kilit yargı özelliği taşımaktadır. Pawel Zeidler ve 

Danuta Sobczyńska tarafından Hacking’in ‘yeni deneysel gerçekçilik’ anlayışına ve 

özellikle müdahale edebilen bilim yapma etkinliğine karşılık bir makale yazılmıştır.30 Bu 

makalede Zeidler ve Sobczyńska deneysel tartışmayı bu aforizma üzerinden ele alırlar. 

                                                
30 Bkz. Pawel Zeidler& Danuta Sobczyńska (1995), The Idea of Realism In The New Experimentalism and 

The Problem of The Existence of Theoretical Entities in Chemistry, Foundations of Science,1(4), 517- 535. 
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Hacking, ‘yeni deneyselcilik’ anlayışını hedefe alan bu makaleye cevap niteliğinde 

makale yayınlarken bilimsel gerçekçilik görüşünü daha açık ifadelerle ortaya koyar. 

Bunun hakkında bariz bir noktaya değinmeliyim. Asla 

“püskürtebiliyorsanız, o zaman gerçektir” şeklinde bir gerçeklik ortaya 

koymadım (yani, onunla bir şey yapın). Bu absürd bir durum olurdu. 

Deneycinin aşırı gururlanması olurdu ve gerçekçilik olmazdı, bunun yerine 

çılgın bir deneycinin idealizmi olurdu. Bu ifadeyi sadeleştirdim, umarım 

böyle bir idealist değilimdir. “Hakkında asla bilemeyeceğimiz, kesinlikle 

sayısız varlık ve süreç var” ifadesini kitabımın sonlarına doğru kullandım. 

“Gerçeklik bizden daha büyük” (Hacking, 1995: 538). 

Hacking bu ifadesinden de anlaşılacağı üzere deneysel bilim etkinliğini idealist 

(tüm gözlem verilerinin teori yüklü olduğu) olmayan bir şekilde ortaya koymaya 

çalışmaktadır. Hacking’in ‘gerçekçi’ görüşü gözlemlenebilir ve gözlemlenemeyen 

(teorik) varlıklar arasında önemli bir fark olduğunu düşünmemektedir, gerçeklik onlarla 

ne yaptığımızla ilgilidir. Teorik varlıklara müdahale edebilen ve onları farklı deneylerde 

kullanılabilecek bir tür araç şeklinde düşünebilen deneysel verilerle beslenen ve bilimsel 

bilgi birikimiyle ilerleyen bilim etkinliğini işaret etmektedir. Onun eserlerinde sıklıkla 

başvurduğu teorik bir varlık olan elektronun, doğanın (gerçeğin) diğer kısımlarına 

sistematik bir şekilde müdahale edebilmesiyle varlığını ortaya koyması gerekmektedir. 

Başka bir ifadeyle, gözle görülemeyen teorik varlıkların varlığı doğayla (gerçeklikle) ne 

kadar etkileşime geçebildiğiyle alakalı bir durumdur. Böylece, elektronlar varsayımsal 

statülerini kaybederek yaygın bir gerçekliğe kavuşmuşlardır. Başka teorik varlıkların 

elektronlar gibi gerçekliğe kavuşması onların başka bir şeyi araştırmak için kullanılmasını 

gerektirmektedir, yani ‘yeni deneyselcilik’ içerisinde gerçekliğe müdahalede 

bulundukları seviyede varlıklarını ortaya koymaktadırlar.  
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Gerçeklik insanların bilemeyeceği sayısız varlık ve süreçten oluşmaktadır. 

Hacking’in ifadesiyle “Gerçeklik bizden daha büyük” ve pek çoğunu bilme aşamasında 

eksiklerimiz vardır. Varsayımsal (teorik) varlıklar üzerinde deney süreçlerine ilişkin 

ölçmeler yaptıkça nedensel ilişkilerini ortaya koyabiliriz. Bu tür varlıkların nedensel 

bağlantıları kullanılarak gerçekliklerini en iyi şekilde kanıtlamak için aletler, makineler 

tasarlama başarımız üzerinden değerlendirme yapabiliriz. Böylece, gerçekliğe 

müdahalede bulunmak mühendislik disiplini altında değerlendirilebilir. Bu durum 

insanların temsil üretme becerisinin yanına temsiller üzerinde hem bir deneyci hem de 

mühendis (deney verilerini sistematik bir şekilde kullanarak) gibi çalışmasını 

gerektirmektedir. ‘Yeni deneyselcilik’ anlayışında varlıklarla ilgili bilimsel gerçekçiliğin 

en iyi kanıtı teori yapmak değil, mühendislik yapmaktır. O hâlde, Millikan’ın 

elektronların yükünü belirleme yeteneği elektron düşüncesine Lorentz’in elektron 

teorisinden daha önemli bir katkı yapmıştır. Çünkü elektronların varlığına dâir kanıt, 

elektronun yükünü belirlemek onu başka bir şeyi açıklamak için varsaymaktan çok daha 

inandırıcı bir şeydir (Hacking, 2016: 327). Örneğin, elektronları kullanarak bir cihaz 

tasarladığımızda, bu cihaz, doğanın geri kalan kısmını doğru bir şekilde anlayabilmek 

için bir olanak sağlar. Ortaya koyulan gerçeklikle ilgili yorumlar, ‘ne yapmamız 

gerekiyordu’ sorunu yerine ‘ne yapmamız gerektiğini’ önceden tahmin edilebilir bir 

şekilde ele almamızla ilgilidir.  Yolunda gitmeyen sonuçlar ile yorumları elde ettiğimizde 

ise elektronları hedef göstermek yerine deneysel araçlarımızdaki sorunlara yönelmek 

gerekir.  

‘Yeni deneyselcilik’ anlayışını daha net bir şekilde ortaya koymak adına bir varlık 

üzerinde deney yapabilmek için o varlığın gerçekliğinin ön kabulü gerektirmediği; ancak 

o varlığın gerçekliği deney sürecinde gerçeklik üzerinde yaptığı etkilerle ortaya 

konulmaktadır. Zeidler ve Sobczynska bahsi geçen makalede Hacking’in deneysel 

gerçekçiliğinin bazı yönlerine özellikle de varlıklarla ilgili gerçekliğe müdahale kriterini 
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getirmesine odaklanmışlardır. Onlara göre problem kimya bilimindeki araştırmalarda 

kimyasal moleküllere ‘yeni deneyselciliğin’ kriterinin uygulanıp uygulanmayacağı ve ne 

ölçüde uygulanmış olduğu sorunudur. Onlar, “varlıklar üzerinde deney yapmanın” 

(experimentation on) varlıkların gerçekliği için temel öncül olduğunu; fakat varlıklarla 

deney yapmanın (experimentation with) varlıklarla ilgili gerçeği ortaya koymadığı 

iddiasıyla Hacking’in tezine karşı görüş sunmaktadırlar (Zeidler & Sobczyńska, 1995: 

517). Yazarların düşüncelerini desteklemek için kimya bilimi özelinde organik kimyadan 

alınan karmaşık bileşiklerin yapılarına yönelik deney çalışmaları sunulmaktadır. 

Kimyagerlerin laboratuvar uygulamaları deneyler üzerinde (veya deneyle birlikte) 

gerçeklik temsillerini kullanmaktadır. Onlar kimya biliminin alt çalışma alanına giren 

organik kimyadaki ayrıcalıklı örnekler üzerinden ‘yeni deneyciler’ tarafından yeterli 

dikkatin gösterilmediğini ortaya koymuşlardır.  

Hacking ‘yeni deneyselcilik’ görüşünü Zeidler ve Sobczyńska’nın ortaya attığı 

iddialarına cevaplar sunarak temellendirmeye çalışmıştır. “Yeni deneyselcilik” ona göre 

çok daha geniş fenomenlere ve bilimsel gerçekçilik alanının teoriden deneye kayması 

anlamına gelmektedir. Bir varlık üzerinde deney yapmak var olduğuna inanmak için tek 

başına yeterli değildir. Bir varlığı manipüle etmek varlığın üzerinde deney yapmak 

anlamına da gelmemektedir. Hacking varlıkların üzerinde deney yapmanın hatalı bir ifade 

biçimi olduğunu fark etmiştir ve bu kullanımla ilgili pişmanlığını dile getirmiştir. Onun 

Millikan’ın elektronlar ile ilgili deneyi üzerinden varlıklar üzerinde deney yapmak ve 

varlıklarla birlikte deney yapmak arasındaki ayrımı netleştirmeye çalışmıştır.  

Millikan elektronlar üzerinde mi deney yapıyordu? Söyleyebilirim ki 

elektronun yükü ölçmek için mikroskobik yağ damlalarını (microscopic oil 

drops) kullanarak birlikte deney yapmıştır.  Ama belki de onun elektronlar 

üzerinde –tabiri caizse- bir şeyi araştırmak için elektronlarla birlikte deney 

yapmıyordu. Zeidler ve Sobczyńska “üzerinde deney yapmak” ve “birlikte 
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deney yapmak” terimlerinin açıklamalarını benimkinden çok daha iyi 

yapıyorlar. Ancak sadece “birlikte deney yapmak” (manipülasyon) teorik 

varlıkların gerçekliğinin kanıtını sunduğu konusunda Hacking'in fikrini 

paylaşmadıklarını yazıyorlar. Bu benim görüşüm olmadı. Aksine, (…) 

varlıklar ‘ile’ deney yapmak gerçekliğin en iyi kanıtını sağlayabilir, ama tek 

kanıt değildir (Hacking, 1995: 539). 

Hacking “teorik varlıkların gerçek varlıklarının en iyi kanıtının sadece müdahale 

edebilme ile mümkün olduğu” gibi bir ifadenin Zeidler ve Sobczyńska tarafından yanlış 

yorumlandığını da göstermektedir. Hacking teorik varlıkların gerçekliğine dâir, kimya 

bilimindeki teorik varlıklar dâhil olmak üzere, bu varlıklara müdahale edebilmenin en iyi 

kanıt olabileceği ama gerçekliklerini ortaya koymak için tek yol olmadığı cevabını 

vermektedir. Varlıkların varoluş kriteri (criterion of existence) olarak özellikle varlıklara 

müdahale edebilme yetisinden kaynaklı bir kriterle ifade edilmesi sorun yaratmaktadır. 

Hacking bu sorunun ‘kriter’ kelimesindeki anlam bakımından gerekli (necessary) ve 

yeterli koşulun (sufficient condition) belirsizliği yüzünden kaynaklandığını 

düşünmektedir. Hacking şu şekilde bir çözümleme sunmaktadır: Eğer X durumu Y’nin 

kıstası durumundaysa, X’in Y ifadesinin gereklilik koşulunu da sağlaması gerekmektedir. 

Bu durumda varlıklarla ilgili gerçeklikten bahsedebilmek için varlığın gerçekliğinin 

gerekli ve yeterli koşulları ortaya koyulmalıdır. Hacking’in varlıklara ilişkin gerçekçilik 

deneysel argümanı yeterli (epistemolojik) koşulu sağlamaktadır. Ancak bu varlıkların 

gerçekliğine dâir gerekli koşul anlamına gelmemektedir. Bu sebeple, varlıklara dâir 

gerçeklik için birçok kanıt bulunabilir. Hacking varlıkların gerçeklik kriteri için en iyi 

olduğunu düşündüğü gerçekliğe müdahale edebilme (deney yapmak) kıstasını ortaya 

koymaktadır (Hacking, 1995: 540). Böylece, Hacking bu akıl yürütme ile ‘müdahale’nin 

bilimsel gerçekçiliğe dâir en iyi kanıt olduğunu düşünmektedir. Yani Hacking’in realizmi 

pragmatizm ile bu şekilde temellenmektedir. 
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3. 3. Yeni Deneyselcilik ve Gerçekliğe Müdahale Etme Araçları 

Karmaşık koşullu bir soru soruyorum, şöyle bir şey: Eğer kozmoloji, hücre 

biyolojisi gibi günümüz uğraşlarımızda başarılı olsaydık, ulaştığımız 

noktada kalır mıydık yoksa yaklaşık olarak bugünkü kozmoloji ve hücre 

biyolojisinin eşit konumunu geçer miydik? Bu bile oldukça basmakalıp bir 

cevaba sahip gibi görünüyor, büsbütün basmakalıp bir ifade olsa bile, 

şimdiki bilgi birikimimiz etrafında yolun sonuna kadar koşmadığımızı 

söyleyebilir miyiz? (Hacking, 2000: 59) 

Hacking’e ait bu ifade gösteriyor ki, bilginin ilerlemesi ve yeni bilgi kaynaklarına 

ulaşma hızımız bilimin doğasına uygun bir şekilde artarak devam etmektedir. Bilim 

epistemolojik bilgi birikimini, doğayı incelediği araçların çeşitlenmesi ve elde ettiği 

bulguları doğanın keşfedilmemiş gerçekliklerine ulaşmak için kullanabileceği birçok 

alana uygulama şansı bulduğunda elde etmektedir. Bu durum, insanın keşfetmek ve 

bilmek arasındaki bağını güçlendirir. İnsanın doğanın gerçekliklerine ulaşırken kullandığı 

araçlar ve izlediği bilimsel yöntemler bilimsel etkinliğe yaptığı katkılarını ortaya 

koymaktadır. Peki, bilim Hacking’in ifade ettiği gibi kaçınılmaz başarılı sonuçlara 

ulaşmak zorunda mıydı veya başarılı bulguların ışığında başka gerçekliklere ulaşmak için 

araçların kullanımını gerekli mi görüyordu? Bu sorudaki asıl sorun günümüz bilim 

etkinliğinde yakalanan bilimsel bilgi birikiminin teori odaklı bilimden mi faydalanarak 

başarılı sonuçlara ulaştığı yoksa deney odaklı bilimsel araçlardan mı yararlanarak 

başarıya ulaştığının saptanmasıdır.  

Bilimin doğasının yeterince anlaşılmadığı fark edildiğinde, bilimin tarihsel 

oluşumunda keşiflerden arta kalan bilgi birikiminin kalıntılarının rasyonalite krizine 

sebep olmasına önceki bölümlerde değinilmişti. Rasyonalite krizi bilgiye ulaşmak için 

rasyonalitenin kullanılması rasyonalitenin rolünü sorgulatacak nitelikte soruları da 
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beraberinde getirmiştir. Birçok filozof rasyonalitenin entelektüel değerlendirmede çok 

fazla yer tuttuğunu ve teoriler üzerinde karar verirken hangi teorinin doğru veya yanlış 

değerlendirileceğine karar veren otorite olduğunun farkındaydılar. Teoriler, doğanın 

gerçekliğini anlamakta kullanılmak üzere bizlere sunulan gerçeklik temsilleridir. 

Rasyonalite ve gerçekliğin iç içe geçmiş bir uslamlama biçiminde rasyonalite krizine 

çözüm üretebilmesi mümkün görünmemektedir. Öyleyse, bilim felsefesindeki rasyonalite 

krizinin aşılması için Hacking’in deney ve deneysel araçlara yönelimini sağlamıştır. 

Hacking deneysel bilimin araçları olarak ayrıntılı deney, gözlem, spekülasyon, hesaplama 

ve ölçme üzerinden bilimsel bilgi birikimin sistemli ve güvenilir bir şekilde 

gerçekleşeceğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, bilim felsefesindeki rasyonalite 

krizine çözüm aramak için bu deneysel araçlarla gerçekçilik analizlerinin doğru ve 

yerinde yapılması gerekmektedir. Böylece, gerçeklik bizim dünyada ne 

düşündüğümüzden çok ne yaptığımızla ilgili hâle gelmektedir. 

Tarihi çok eski dönemlere dayanan gerçekçiliğe müdahale etme araçlarından 

ölçme doğa bilimlerinde (özellikle fizik biliminde) her zaman aynı işleve mi sahiptir? 

Modern bilimin önemli katkısı olarak hassas ölçümler yapılması, yeterli seviyede 

ölçümler ortaya koyulması gibi ölçümlerin deney sürecinde araçsal görevinin farkında 

olunmasını gerektirmektedir. Ölçme bilim etkinliğinin özsel bir ihtiyacı olarak mı 

yapılmaktadır yoksa gerçeklik analizlerine doğru ve güvenilir inanç sistemleri 

(epistemolojik) temeller kurmak için felsefi bir konumda mı değerlendirilir? Teori 

odağındaki bilim imgesi, teorilerin yöntemsel bir dayanağı olarak mı ölçmenin 

yapıldığını yoksa doğada gerçek olan bir şeyi mi ölçmektedir? (Hacking, 2016: 281). Bu 

tür sorular gerçekliğe müdahale aracı olarak ölçmenin işlevselliğinin ortaya koyulmasına 

yöneliktir.  

 Ölçüm yapmak,  eskiden beri bilim etkinliğinin içinde yer almaktadır. Geometrik 

ölçümlerin Mısır ve Babil medeniyetlerinin bilimcileri tarafından halkın yararına işlerde 
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kullanılmak amacıyla çeşitli ölçümler yapıldığı bilinmektedir. Bu ölçme hareketlerinin 

izleri Antik Yunan’a kadar sürülebilir. Tarihsel süreçte rasyonalite odağında felsefe 

yapan Platoncu düşüncenin Galileo’nun ölçüm gücü kuvvetli deneylerinden ön planda 

olduğu zamanlar olmuştur. Ancak, modern bilim ile birlikte güçlü ölçüm örneklerinin 

ortaya çıkışı gerçekliğe müdahale araçları olarak ölçmenin konumunu netleştirmiştir. 

Deney araçlarını teorileri sınamak amacıyla kullanmak Popper’ın varsayım ve çürütme 

yönteminde görülmektedir. Net ölçümlere ulaşan deneyler içerikçe iyi deneyler olarak 

kabul edilirler. İyi deneyler teoriyi çürütmeye en yakın nitelikte olanlardır. Gerçekliğe en 

yakın temsili bulana kadar teoriler üzerinde deney süreçleri tekrarlanır. Ölçmenin bu 

süreçteki işlevi en başta varsayılan değerlerle elde edilen ölçümler arasındaki uyuşmayı 

ortaya koymaktır. Net ölçüm sonuçlarına göre teorilere uymayan olgular belirlenir, 

olguların destekleyemeyeceği bir noktaya ulaşınca teori çürütülür. Böylece yerine yeni 

teoriler geçer ve bu teoriler de önceki teorilere yapıldığı gibi daha güçlü sınamalara maruz 

bırakılır. Bu nedenle, gerçekliğe müdahale etme araçları olarak hassas ölçümler yapmak 

en iyi deneyler ortaya koymak için oldukça önemli konumdadır.  

Popper ölçümlerin deneyin niteliğini belirlemede önemli olduğunu ve ölçmenin 

işlevinin teorileri test ederken ortaya çıktığını düşünmektedir. Kuhn için ölçüm olağan 

bilim, anomalilerin ortaya çıkışı sonrası kriz dönemi ve yeni olağan bilim evreleri 

arasındaki döngüde önemli bir konumda yer almaktadır. Olağan bilim evresinde 

ölçümlerden net sonuçlar elde ettikçe gerçekliği ortaya koymaya bir adım daha yaklaşır. 

İyi ölçümler süreç içinde gelişim göstererek yeni teknolojiler elde etmemizi 

sağlamaktadır. Bu durum, yeni teknolojileri kullanarak gerçeklik üzerinde müdahalede 

bulunduğumuz somut örneklerin varlığına götürmektedir. Kuhn’un terimleri ile ifade 

edecek olursak normal bilim gerçekliğe müdahale etme araçları olarak iyi ölçümlerin 

yapıldığı ve ölçümlerin gelişmiş versiyonu olan yeni teknolojilerin ortaya çıktığı deneysel 

türden bulmaca çözme evresidir. Kuhn ölçmenin sadece normal bilim evresindeki 
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bilimsel etkinliği desteklemek için kullanılmadığını başka işlevi olduğunu da ortaya 

koymaktadır. Kuhn ölçmenin işlevinin “On dokuzuncu yüzyılda fizik biliminin 

matematikleştirilmesinin, problem seçimi için büyük ölçüde incelikli profesyonel 

kriterler üretmek ve aynı zamanda profesyonel onaylama prosedürlerinin yararlılığını çok 

fazla arttırmak” olduğuna inanmaktadır (Kuhn, 1961: 190). Ayrıca krizleri meydana 

getiren anomalilerin varsayılan ölçüm değerlerine göre uyumsuz sonuçlar vermesiyle 

ölçmenin işlevinin başka bir boyutu ortaya çıkmaktadır. Beklenenin aksine net ölçüm 

sonuçları vermeyen anomaliler olağan bilimdeki netliğin aksine ‘olağandışı durumlar’ 

olarak değerlendirilirler. Olağandışı durumlar sonrasında yerine geçecek teorinin sahip 

olması gereken net ölçüm değerlerini de belirlemektedirler. O hâlde, ölçümler önceki 

teorinin neden terk edildiğini ve yerine geçecek teorinin neden daha iyi olduğunu 

belirleyen kıstasları sunmaktadırlar. Bu ölçüm değerlerine göre sınama prosedürlerine 

maruz bırakılan teoriler beklenen ölçüm sonuçlarıyla uyum sağlayana kadar sınanmaya 

devam etmektedirler. Böylece, Kuhn tarafından bilimsel devrimlerin yapısının parçalarını 

oluşturan olağan bilim, kriz, devrim ve yeni olağan bilim evreleri arasındaki geçişte 

ölçmenin işlevi ortaya koyulmuştur. Kuhn’un bilimsel devrimin gerçekleştiği evrede 

bulmaca çözme yetisini kaybeden teorinin yerine geçecek yeni teorinin neden iyi 

olduğunu belirlemek için ölçme kıstasını ortaya koyması Hacking’in ölçme konusundaki 

fikirlerini şekillendirmiştir. 

Hacking, eski deney yöntemlerinin geçersiz kılındığı ve gerçekliğe müdahale eden 

farklı tür araçların kullanıldığını ortaya koymaktadır. Hacking ‘değişimlerin sadece 

teoride olmadığı, ayrıca deneysel araç kullanımında (instrumentation) bir değişim 

meydana geldiğini düşünmektedir. Örneğin, kabarcık odasının (the bubble chamber), 

uzun süredir parçacık çürümesi izlerini takip etmede kullanım tercihi yeni detektör 

çeşitlerinin ortaya çıkmasıyla kısmen geçersiz kılınmıştır. Ona göre, dünyanın 

vizyonunun önceden belirlenmiş hâliyle ortaya koyulmadığı ve dünyaya müdahale etme 



121 

 

ve yorumlama yöntemlerinde eksiklere yol açması sebebiyle ‘eski fizik’in (modern bilim 

öncesi fizik bilimi) deneysel araçlarının değişimini söz konusu olmuştur (Hacking, 2000: 

62). Hacking’in ifadesine uygun olarak ‘yeni deneyselcilik’ anlayışıyla bilimde yeni 

araçlar üretmek ve kullanmak bilimsel bilgi birikim sürecini besleyen en önemli 

hususlardan biri olmuştur.  

Deneysel araçlar gerçek (dünya) hakkında yeni bulgular elde edilmesine olanak 

sağlarken filozoflar yalnızca deneysel araçları kullanarak gerçekliğe bakmakla 

yetinmemeli onlarla gerçeklik alanlarına müdahale etmelidirler. Hacking filozofların 

varlıklarla ilgili gerçeklik görüşlerinin deneysel araçları kullanmanın ötesinde onlarla 

gerçekliğe nasıl müdahalede bulundukları üzerinden değerlendirme yapmaktadır. 

Deneysel araçlar içinde kullanımı en yaygın cihaz olarak değerlendirdiği mikroskoplara 

filozofların yaklaşımı ona göre ‘bir ucunda ışık kaynağı, diğer ucundaysa bakmak için bir 

delik olan kara kutular gibi davranmasının’ ötesinde gerçekliğe etkileri üzerinden ele 

alınmalıdırlar (Hacking, 2016: 232). Çıplak gözle görülebilecek varlıklardan büyüteçlere, 

gözlemlemekte güçlük çektiğimiz varlıklar için nitel gözlemi destekleyen mikroskoplara 

doğru geliştiği süreçte kullanılan araçların farklılık göstermesini daha iyi gerçeklik 

temsillerine ulaşmak hedefiyle ilişkilendirilebilir. Hacking, “Bir mikroskoptan görmek, 

sadece bakmakla değil, yapmakla öğrenilir” ifadesini kullanırken gerçeklik içinde 

dolaşmayı ve ona müdahale etmeyi öğrenme düşüncesiyle birleştirmektedir (Hacking, 

2016: 233). O hâlde, mikroskoplar da bize farklı görü biçimleri sunan bilimsel araçlar 

olarak deneysel bilimin kilit elemanlarından biri olmuştur. Mikroskoplar inceledikleri 

varlıklar üzerinden teoriyi destekleyici fenomenlere ulaşmak için kullanılan araçlar 

değillerdir. Öte taraftan deney araçları üzerinden elde ettiğimiz verileri, teorileri 

açıklamak için kullanmak gibi bir amaç da güdülmemektedir. Çeşitli işlevlere hizmet 

etmek için tasarlanan mikroskoplar görmek ve gözlemlemek arasındaki gerçekçilik 

karşıtlarının değindiği ayrıma ışık tutmaktadırlar. Mikroskoplar aracılığıyla bir zamanlar 
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görünür olamayan varlıkların sonrasında gelişmiş teknolojik özellikleri doğrultusunda 

gözlemlenebilir gerçeklik alanımızı genişletmemize katkı sağlamışlardır. Böylece, 

gözlemlenemeyen varlıkların da gerçekliklerine ikna olmamızın yanı sıra varlıklarla 

gerçekliğe müdahale etmemizi de sağlamışlardır. Ayrıca mikroskoplarla gözlemlenen 

yapılarının farklı tür fiziksel ilkelerle oluşturulan aletlerle elde edilen gözlem sonuçlarıyla 

da örtüşmesi beklenmektedir. Bu deneysel gereçlerle ortaya koyulan gerçekliğin inancına 

ilişkin oldukça pekiştirici bir hamledir. Hacking’in ifade ettiği gibi, “mikroskobik 

dünyada dolaşmayı öğreniyoruz.” dünyalar içinde yeni dünyalara müdahale etmeyi 

mikroskop aracılığıyla gerçekleştiriyoruz (Hacking, 2016: 255). 

Bir teorideki teorik ifadelerin gözlemlenebilir varlıklarla doğrudan bağlantılı 

olmaması teorilerle ilgili realist görüşte sorunlar ortaya çıkarmaktaydı. Öncelikle bilimsel 

gerçekçiliğe ilişkin bu sorunlara geçici çözüm yolları aranmıştır. Temsillerin (teorinin) 

ortaya koymayı hedeflediği gerçeklikte geçerliliğini kaybetmişse teorilerin gerçekliğini 

desteklemek üzere varsayımlar eklenmektedir. Bu eklenen varsayımlar, ad hoc hipotezler 

adını alarak teoriyi çürütülmeye karşı korumaktadırlar. Fenomenlerin teorilerin gösterdiği 

gerçekliğe uymaları için fazladan bazı standart varsayımlar ortaya atıldılar. Hacking, 

fenomenlerin sürekli gerçekliğe zıt şekilde değişen duyu nesneleri olarak ele alınmasının 

bırakılması gerektiğini düşünmektedir. Fenomenlerin bu şekilde ele alış biçiminin 

bilimsel gerçekçilik karşıtlığına yol açtığını düşünmektedir. Bu yüzden, fenomenlerin 

filozofların fenomenolojik algısından (görünen ve gerçeklikle ilgili felsefi düşüncelerden) 

uzak özel, geçici duyu verisinden ayrı bir şekilde değerlendirilmesini önermektedir. 

Hacking için fenomenler, belirli şartlar altında gerçekleşen düzenlilik ve muhtemelen 

yasalarla güvence altına alınmış istisnai durumları ifade etmektedir (Hacking, 2016: 268). 

Deneylerin fenomenlerin yaratılmasındaki rolü göz ardı edilmektedir. Fenomenlerin 

bilimciler tarafından doğada keşfedildikten sonra teorileri desteklemek için kullanılması 

geleneksel bir bilimsel görüştür. Oysa ki Hacking’e göre deney yapmak fenomenlerin 
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yaratılması anlamına gelmektedir ve sonrasında bu fenomenler teorilere uygun hâle 

getirilmektedirler. Başka bir ifadeyle, fenomenler doğada keşfedilmeyi beklemezler, 

deneysel süreçler sonunda fenomenler yaratılırlar ve teorilerin destekleyicileri olurlar. Bu 

durum teori egemenliğindeki bir anlayışla ters düşmektedir. Pozitivist- tümevarımcı bilim 

modelinde gerçeklik hakkında teoriler üretiriz ve doğanın yasalarını varsayarız. 

Fenomenlerse düzenlilikler içeren bu yasaların sonuçları olarak teorilerin doğruluğunu 

desteklemek için keşfedilmeyi beklemektedirler. Deney yapmak sürecinde yaratılan 

öğretici fenomenlerin bilimcilere yol gösterici olarak deneysel süreçlerin etkilerini 

görmelerine olanak sağlamaktadırlar. Hacking fenomenlerin yaratılması ve fenomenlerin 

başka gerçekliklere müdahale etmeleri sonucu etkilerini ortaya koyduklarını 

düşünmektedir. Modern bilimde deney yapmanın (fenomenlerin yaratılmasının rolünün) 

sürekli üreten ve güvenilir teknolojiyle etkileri ortaya koyulabilir. Hacking’e göre zira 

fenomenlerin etkileri saf hâlinde ancak bu teknolojik aletlerin içinde cisimleşir (Hacking, 

2016: 273).  

Teoriler kullanılarak fiziksel açıklamalar ortaya koyulmuştur. Temsil türü kadar 

belki de gerçekliğin daha iyi açıklanabilmesi için çıkarımlar bulunmaktadır. Hacking, 

spekülasyondan kastının, ilgilenilen şeyin entelektüel temsili, dünyadaki genel bir 

özelliğin en azından nitel kavrayışını yeniden yapılandıracak düşüncelerle oynamak 

olduğunu ifade etmektedir (Hacking, 2016: 259). Ancak bazı doğa bilimlerinde nicel 

teorilerin kullanılması nitel içerikli spekülasyonların kavranabilmesinde sorun 

yaratmaktadır. Örneğin fizik bilimi, fiziksel modellemelerin yanı sıra matematiksel 

yapıların da yer aldığı bir disiplindir. Bu durumda teorilerin nitel kavrayışını yeniden 

yapılandıracak açıklamalar teorilerin bilimsel koşullarına göre nitel parametrelerin yanı 

sıra nicel olanlarının da eklenmesini gerektirmektedir.  Buna rağmen teorilerin çoğunda 

deneylerle doldurulan boş parametrelerin varlığı söz konusudur. Bu yüzden 

spekülasyonlar teorileri (gerçeklikle uyumlu hâlleri) nitel olarak açıklamaya çalışırken, 
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deneysel süreçlerle açıklanması gerektiğinde nicel açıklamalara dönüşmektedir. Böylece, 

nicel teorileri açıklayan spekülasyonlar temsillerin deneysel müdahale araçlarıyla ifade 

edebileceğini ortaya koymaktadırlar.  

Kuhn’un olağan bilim evresi özellikle çoğu ilk spekülasyonun gerçeklikle daha az 

uyumlu örnekler içerdiğini ortaya koymaktadır. Olağan bilimin bulmaca çözme 

etkinliğinde teorik ve deneysel eklemeler yapılarak temsilin gerçeklikle daha uyumlu hâle 

getirilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda teoriye yaptığımız yeni eklemlemelerin 

deneysel onaylamalara uygun hâle getirilmesi gerekmektedir. Hacking’in tespit etttiği ilk 

spekülasyonların gerçeklikle uyumunda zorluk yaşanmasında iki önemli neden 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki, test edilen spekülasyon sonuçlarının gerçeğe yakın bir 

şekilde ortaya koyulamamasıdır. Diğer nedeni ise, deney araçlarının nasıl kullanacağının 

bilinmemesi sebebiyle spekülasyonların test edilememesidir. Bu durum, spekülasyonların 

test süreçlerinde kullanmak üzere yeni deneysel araçların keşfedilmesine ve yeni 

teknolojik müdahale araçlarını gerektirmektedir. Kuhn’un işaret ettiği iki tür eklemleme 

vardır. Teorinin eklemlemesi teorik değişiklikleri gerektirdiği için Hacking 

spekülasyonların dünyaya daha uyumlu bir duruma getirilmesi için matematiksel ifade 

biçimlerinde geliştirici ‘hesaplama’lar yapıldığını öne sürmektedir. Tümdengelimsel bir 

yöntem anlayışı ile teori ve gözlem arasındaki semantik bağı hesaplama yöntemleri 

kurmaktadır. O hâlde, spekülasyon ve teorinin yakından bağlantısı için hesaplama 

yapılarak nicel bir uyum ortaya koyulmalıdır. Böylece, teoriye yapılan bu eklemlemeler 

teoriyi gerçekliğe daha uyumlu hâle getirirken temsillerin açıklama gücü nicel hesaplama 

değerleriyle daha kuvvetlenmektedir. Gözlem verileri ve nicel hesaplama değerlerinin 

gerçekliğe müdahale etme araçları olarak kullanılması spekülasyonların doğru 

açıklamalar yapmasını da yardımcı olmaktadır. 
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3. 4. Deney Yapmak Ve Bilimsel Gerçekçilik 

Hacking’in ‘yeni deneyselcilik’ anlayışının eleştirilere maruz kalmasını teorilerle 

ilgili gerçekçilik hâkimiyetine yönelik değişim hareketlerinin ses getirmeye başladığının 

kanıtı olarak değerlendirilebiliriz. Bilim tarihi, deneysel yapmak üzerinden ilerleyen 

bilimsel gerçekçiliğin kuvvetli ve bir yığın örneğiyle doludur. Deney yapmanın önemi 

ortaya koyulan varsayımlar üzerinde test süreçleri geliştirmek olarak ele alınmamalıdır. 

Hacking’in bilimsel gerçekçilikte deney yapmaya biçtiği değer gözlemlenebilir veya 

gözlemlenemeyen varlıkların düzenli olarak manipüle edilmesi ve doğanın başka 

kısımlarını görmememizi sağlayan araçlar olarak işlev görmesidir.  

Elektronların nasıl deneysel ve deneycinin varlıkları olduklarını 

anlatacağım. (…) J.J. Thomson 1897’de “kürecikler” dediği şeylerin 

sıcak katotlarda kaynadığını fark ettiğine, yaptığı ilk ilk şey bu negatif 

yüklü parçacıkların kütlesini (m) ölçmek olmuştu. Elektrik yükü (e) 

değerinin kabaca bir tahminini yaptı ve e/m değerini ölçtü. (…) Millikan, 

Thomson’ın Cavendish Laboratuvarında tartışılmakta olan bazı 

düşünceleri takip ederek 1908’de elektronun yükünü belirledi ki, bu 

muhtemelen elektron yükünün minimum birimiydi (Hacking, 2016: 313).  

 

Alıntı yapılan pasajdan da anlaşılacağı üzere elektronlar deneysel süreçlere birçok 

defa dâhil edilmiş teorik varlıklardır. Elektronlarla ilgili yapılan deneylere bakıldığında 

onların ontolojik statülerinin ortaya koyulması yerine onlarla etkileşime geçilmesi önem 

kazanmıştır. Elektronların nedensel açıklama gücünün anlaşılması doğanın başka 

kısımlarına müdahale etme araçları olarak kullanımını kolaylaştırmaktadır. Bu durum, 

birçok deneysel sürece dâhil olan elektron üzerinden gerçekleştirilen deneylerin 

sonuçlarıyla doğanın diğer kısımlarına sistematik bir şekilde manipüle edebildiğimizi 
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göstermektedir. O hâlde, elektronlar hakkında gerçekçilik tartışmaları onlarla birlikte 

gerçekliğe müdahalede bulunulmasıyla onların gerçekliklerine ilişkin varsayımsal 

ontolojik değerlendirmelerle son bulmuştur. Deneysel bilim, gerçekçilik tartışmasında 

teorik varlıkların gerçekliğinin ön kabul şartını gerektirmemektedir. Millikan’ın 

elektronların minimum yükünü belirlemeye başladığı deneyinde onların gerçekliği 

hakkında şüphe götürmez bir inançta olması gerekmemiştir. Öyleyse, bir varlık üzerinde 

deney yapmak için onun varlığını baştan kabul ettiğimiz ontolojik bir ölçüt yoktur. 

Elektron gibi teorik özellikteki bir varlık, doğanın başka bir kısmını açığa çıkarmak için 

deneysel kullanma amacıyla manipüle edildiğinde gerçekliğe kavuşmaktadır. 

Elektronların gerçekliğinden bahsedebilmek için onun nedensel özelliklerini anlamak ve 

sonraki tasarlanan deneylerde nedensel bağlantıları farklı tür gerçekliğe müdahale ederek 

göstermelidir. Teorik varlıkların davranış biçimleri bir kere ortaya koyulduktan sonra 

diğer gerçeklik alanlarına nasıl ulaşacağımızla ilgili akıl yürütme yöntemini de elde edilir.  

XVII. yüzyıl epistemoloji anlayışı, gerçekliği açıklamak için doğru temsiller 

ortaya çıkarmanın ve bu temsillerin gerçekliğinin doğruluğu yönünde inanç sistemlerinde 

güçlüklerle karşılaşmıştır. Bu durumun benzer sonuçlarını günümüz bilim görüşündeki 

gerçekçilik tartışmalarında görmek mümkündür. Bilimsel teoriler vasıtasıyla ortaya çıkan 

temsillerin dünyayla eş değer verilere karşılık gelip gelmediğini test etmek yeni tür 

temsillerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bilimsel gerçekçilik tartışması, deneysel 

bilim tarafından temsillerin gerçekliğini tartışmaya açtığı zamandan beri farklı bir yola 

yönelmiştir. Deney yapmak, bilimsel gerçekliği doğrudan yansıtan test yöntemleri 

kullanmak yerine test edilen varlıkların nedensel özelliklerine ulaşmayı sağlamaktadır.  

Nedensel özelliklerden türetilen çeşitli deney araçlarının yardımıyla başka temsiller 

üzerinde çalışmalar yapması mümkün hâle gelmektedir. Bilim tarihinde deney 

sonuçlarının gerçekliği yansıtması konusunda çoğu durumda deneye mesafeli yaklaşımda 

bulunulmuştur. Yöntemsel deney süreçlerinde yapılan birtakım hatalara, Galileo’nun Pisa 
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kulesinin eğikliğine dair yapılan hatalı ölçümler ve Thomas-Young’ın çift yarık 

deneylerinin sonuçları ve bu sonuçlara yönelik yapılan müdahaleler örnek gösterilebilir. 

Deney aşamasındaki zorluk bu noktada, mevcut teorilere veya teori oluşturan arka plan 

bilgisine yapılan ad hoc önermeler olarak adlandırılan özel ayarlamaların nasıl yapılması 

gerektiğinde ortaya çıkmaktadır (Franklin, 1981: 368). İyi bir deney, teorileri destekleyici 

özellikte olmalıdır ve belirli bir temel veya merkezi fikirleri destekleyen teori etrafında 

yer alan bir pratiğin gerekliliği de bir deneyi iyi yapan özellikler arasında yer almaktadır. 

Bir deneyi iyi olarak nitelendirebilecek bir diğer kıstas ise, mevcut teori temelinin 

anormal veya beklenmeyen sonuçlarının olup olmadığı ya da uzlaşılmış teorilerde bu tür 

tahminlere yer verilmiş olmasıdır (Franklin, 1981: 369).  O hâlde, deney yapmak teorileri 

sadece doğrulamak ve gerçekliklerini kanıtlamak üzere yapılan pratik değildir, ayrıca bu 

pratiğin teorinin seyrini etkileyebileceği öngörülen tahmin sonuçlarına sahip olması da 

gereklidir. İyi bir deneyin diğer bir göstergesi ise, deney araçlarının, deney çıktıları olarak 

değil, üzerinde çalışılan fenomenin gerçekte ölçtüğünü gösteren niceliksel yeterli kanıtın 

var olup olmadığının ortaya koyulmasıdır. Niceliksel değerlere bakılarak yapılan deney 

ölçümleri, nicel değerlendirmelerin yanı sıra yeterli kesinliğe ulaşabilen sonuçlarını 

hedeflemelidir. İyi bir deneyin ölçütü teori ile kavramsal olarak örtüşebilen değerlere 

sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Deney sonuçlarına ulaşmak hedeflenirken 

fenomenlerin var olan teori ile yeni teoriyi birleştiren nicel hesaplama değerlerini de 

içermelidir. Ayrıca, nicel ölçümlerin yeterli seviyede doğruluğa ve kesinliğe ulaşması 

istenilen deney sonucudur (Franklin, 1981: 372). 

Deney yapmak Hacking’in ifade ettiği “yeni deneyselcilik” anlayışıyla birlikte 

bilimsel gerçekçilik kavrayışında farklı bir statü kazanmıştır. Hacking, bilimsel deneyler 

sonucunda gerçekliği açıklamak için gerçeğin başka bir tür gerçekliği ortaya koymak 

üzere kullanılmasını önermektedir. Hacking’in deney yapmak ve bilimsel gerçekçilik 

arasındaki bağı en iyi özetleyen ifadesi şudur: “Varlıkların gerçekliğini kanıtlamak için 
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en iyi kanıtı nedensel bağlantı ve güçleri keşfedilen başka bir varlıktan diğer varlıklar 

üzerinde kullanılmak üzere sıfırdan makineler yapmaktır. Bu makineleri yapmaya 

çalışırken elde ettiğimiz nedensel bağlantıları kullandığımızda gerçekliğin teori 

yapmaktan öte, mühendislik yapmakta saklı olduğunu fark ederiz” (Hacking, 2016: 327). 
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SONUÇ 

Klasik epistemolojiden bu yana ele alınan ‘gerçeklik’ kavramı felsefi 

değerlendirmelerin odak noktası olmuştur. Bu çalışmanın ele aldığı gerçeklik kavramı 

dayanağını, epistemolojinin başlangıç noktası alarak aldığı klasik epistemolojiye, yani 

Platon’a kadar götürmektedir. Platon’da doğru-değişmez bilginin olanağı, bilgi ile var 

olan, bilginin doğruluk değeri ile konu edindiği var olanın varlık olma özelliği arasında 

kurulan ilişkiyi açığa çıkarmaya çalışmaktadır. Platon için bilginin (‘episteme’nin) ölçütü 

sadece doğruluk değildir; epistemolojik anlamda nihai hedef doğruluk yani doğru bilgide 

değişmezliktir. Bu noktada,  klasik epistemolojinin tespitleriyle uyumlu ‘gerçeklik’ 

kavramının temsil- gerçeklik ve temsil- doğruluk ilişkisinin ortaya koyulma sürecini 

izlemektedir. Doğruluğun tanımını gerçekliğe uygun düşen önerme ve teoriler olarak 

verdiğimizde bu uygunluk şeklinin daha açık bir ifade şekli Aristoteles’in 

epistemolojisinde yer almıştır. Temsillere ilişkin doğruluk veya yanlışlık nesneler 

açısından onların birleşme ve ayrılmalarına özgü değerlendirilmektedir. Dolayısıyla 

nesneleri ayrı olanı ayrı olarak, birleşik olanı birleşik olan olarak düşünen doğru 

düşünmektedir, ancak düşüncesi nesnelerin durumuna aykırı bir durumda olan ise yanlış 

bilgiye sahip olmaktadır. Böylece, ‘temsil’ modern felsefenin kavramsallaştırmalarından 

biri olsa da klasik epistemolojinin tespitleriyle de uyumlu düşünülmektedir. 

İnsanın gerçeklikle kurduğu ilişki bağlamında temsiller, insanların kendisinden 

bağımsız bir şekilde duyusal yollarla etkileşime geçemeyeceği düzeydeki gerçeklik 

alanları hakkında konuşabilmelerini sağlayan araçlardır. Hacking’in ifadeleriyle 

gerçekliğin bizden daha büyük olduğu tasviri, gerçeklik alanlarına ulaşmak için alternatif 

temsillerin ortaya atılmasına ve hatta aynı gerçeklik üzerine farklı ve sayıca fazla 

alternatif temsillerin varlığının epistemolojik açıdan aynı gerçeklik düzeyini 

karşılamadığı sorununa işaret etmektedir. Bu minvalde, klasik epistemolojiden bu yana 

ortaya koyulan gerçeklik temsilleri ve yöntemi problemi teorik ve pratik açıdan 
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çözümlemekte yetersiz kalmaktadır. Bu problemin teorik teşhisi için gerekli olan 

epistemolojik çözümleme, problemlere göre oldukça güncel tarihli bir çalışma alanı olan 

epistemoloji disiplininin gelişmesini, klasik epistemolojinin açığa çıkması, bilgi teorisine 

ve ardında da bilim teorisine dönüşüm süreciyle tamamlanmıştır. 

 Epistemoloji, gerçeklik ile bu gerçekliğin temsilleri arasındaki ilişkiyi, özellikle 

‘doğruluk’ ve ‘yanlışlık’ kavramları üzerinden kendisine çalışma alanı olarak konu 

edinmiştir. Bu çalışma, epistemolojiyi veya diğer bir ifadeyle bilim teorisini üst bir 

konumlanmayla problem odaklı konu edinmiş, kendisi de temsillerin epistemolojik olarak 

gerçekliğe yakınlık, doğruluk ve temsilleri bilgi düzeyindeki artışı açısından ele aldığı 

için kendisine yönelimli epistemolojik bir çalışma olmuştur. Hacking klasik 

epistemolojinin tespitleriyle uyumlu ‘temsil’, ‘gerçeklik’ ve ‘görüntü’ ilişkisini kendi 

epistemolojik tespitini ortaya koyarken bu üçlü kavramsallaştırması üzerinden 

açıklamaktadır. Hacking, temsilleri insan yaratısının birincil ürünü olarak görmektedir. 

Temsiller ortaya koyulduktan sonra dil aracığıyla temsile ‘bu gerçektir’ denilmesiyle 

beraber gerçeklik kavramsal olarak temsile ikincil olarak elde edilmektedir. İnsanların ilk 

önce temsillerin varlığına görüntü düzeyinde ulaştığı, sonrasında onları ‘tanımlayıcı’ 

özellikleriyle ortaya koyması ve sonrasında temsillerin gerçek ya da gerçek dışı, doğru ya 

da yanlış olarak yargılanma sürecini geçirmeleri gerekmektedir. Temsillerin, görüntülerin 

ve nihayetinde temsillere ilişkin ‘dünya’nın ortaya çıkışı tüm bu süreç analizinin 

sonucunda ortaya çıkmaktadır. 

Modern bilimsel devrimin etkisindeki epistemoloji, gerçeklik ile temsil ilişkisine 

yönelimli olarak alternatif bilim modellemeleri içerisinde hangi temsilin gerçeğe daha 

yakın olduğunun sorunu ile karşılaşmıştır. Klasik epistemolojiden bilgi teorisine ve bilgi 

teorisinden bilim teorisine doğru evrimsel bir dönüşüm geçiren ‘epistemoloji’, XIX. ve 

XX. yüzyıl sürecinde de bilimin işleyen mekanizmasını / mantığını / algoritmasını açığa 

çıkarmaya yönelik, kendileri de birer gerçeklik temsili olma iddiasında farklı meta-
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temsillerin ortaya atılması ile epistemolojideki değişim ve çeşitlenme devam etmiştir. 

Newton’ın fizik biliminin işleyen mekanizmasını o zamana kadarki modellemeler 

arasında gerçeğin temsilini en doğru şekilde aktarması modern felsefenin kurulma 

aşamalarında temsillerin gerçekliği nasıl ele alacağı konusunda örnek olmuştur. Modern 

felsefenin kurulma aşamasında filozofların hedeflediği yöntemli ve disiplinli bir yol 

izleyerek bilimin mekanizmasını doğru bir biçimde açıklamak ve bilimsel gerçekliğe 

ulaşmaktır. Bu amaç doğrultusunda bilgi teorisinin ‘temsil’ başlığı altından ‘pragmatizm’ 

başlığı altına geçebilecek örnekleri bu dönemde vuku bulmaktadır. Doğa biliminin temsil 

olarak gerçeklik ve müdahale olarak gerçeklikle modern bilimle uyuşmaya başlaması 

XVII. yüzyıl felsefesinde bilim tarihinde ‘temsil’ fikriyle ‘müdahale’ fikrinin uyuşma 

aşamalarını başlatmaktadır. XVII. yüzyıl epistemolojisinde Francis Bacon, Rene 

Descartes ve John Locke gibi felsefecilerin görüşleri temsil ve müdahale hareketinin 

uyuşmasına örnekler sunmaktadır. Bacon’da yöntem değişmiş doğru temsillerin 

kurulabilmesi için amaç doğru yöntemin varlığı olmuştur. Gerçeklik tasvirimizi tahrif 

eden idollerden kurtulmak gerçekliğin temsiline ulaşma aşamasında Bacon’da ilk adımı 

oluşturmaktadır. Tabiatın (gerçeğin) bilgisine ulaşmamız demek temsillerin tabiata 

uygulanabilirliği açısından insana bilgiyle güç vermesinin vurgusunu yapmaktadır. 

Tabiatı tanımak, açıklamak gerçekliğe dair temsillerin elde edilmesiyle gerçekliği 

yansıtmakta daha iyiye doğru gelişmektir. Temsillerle gerçekliğe daha işlevsel 

müdahalede bulunmak suretiyle temsiller arasında hangisinin daha ‘doğru’ olduğunun 

ölçütünü ortaya koymuştur. Bu durumda, Bacon temsil- müdahale ilişkisini modelleme 

bakımından öncü olduğunun göstergesidir. Descartes yöntemli bilme anlayışını modern 

felsefeye başarıyla uygulayan bir filozoftur. Özellikle onun ‘şüphe yöntemi’, yanlış 

temsilleri elemek için kullandığı bir akıl yürütme şekli olmuştur. İnsan anlağındaki şüphe 

edilemeyecek seviyede sağlam ‘ideaların’ yani temsillerin oluşturulmasında ve idelerin 

zihinde temsil biçimlerinin düzenlenmesinde yöntemin önemine vurgu yapmıştır. 
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Locke’un epistemolojisi ise zihnin ‘temsilsiz’ bir başlangıcı olarak ‘tabula rasa’ hâlini 

boş bir kağıt alegorisiyle sunmaktadır. Boş bir kağıt parçasının donatılması için gereken 

ifadelerin ve fikirlerin kağıda geçirilmesi için gereçlere duyulan gereksinim, zihnin 

‘idelerinin’ yani temsillerinin nasıl elde edileceğiyle benzerlik göstermektedir. Locke 

epistemolojik bir temelde ‘ide’lerin nasıl oluşturulduğuna yönelik empirist epistemoloji 

kullandığı için, duyusal ve deney(im) yoluyla elde edilen temsillerin ve bu idelerin kendi 

aralarındaki etkileşim sonucu ortaya çıkan idelerle zihnin gerçekliğe ilişkin temsillerini 

oluşturmaktadır. Böylece, empirist epistemolojiye dair duyu verilerinin nasıl kullanıldığı 

ve temsillerin birbiri arasındaki etkileşimleri neticesinde zihin temsillerini oluşturacağı 

temele kavuşmaktadır. Bu filozofların ortak noktası, temsil sistemleri oluştururken 

başarılı bilim modellemesini felsefeye ‘yöntemli bilme’ anlayışı aracılığıyla uygulamış 

olmalarıdır. 

 XVIII. ve XIX. yüzyıl felsefesine gelindiğinde temsilin özelliği olarak gerçeklik 

kavramı üzerinden temsil-gerçeklik arasındaki ilişki irdelenmeye başlamıştır. Comte’un 

üç hâl yasası esasında bilgi düzeyinde teorilerle gerçeklik arasındaki ilişkinin tarihidir. 

Pozitif bilgi, teolojik ve metafiziksel unsurların ortadan kaldırıldığı temsillerin olgularla 

örtüştüğü gerçekliğin temsilinde bilgi-kuramsal düzeyde önemli bir aşamadır. Bu aynı 

zamanda Comte’un bilimin başarısını doğru temsiller üretebilmesine bağladığı 

yaklaşımının ilk ‘bilim teorisi’ olması açısından da önemini göstermiştir. Comte’un 

pozitivizm anlayışı olguların doğrulanabilirlik kriteri üzerinden yani doğrulanabilen 

temsillerin gerçekliğe en yakın temsiller olmasıyla birikimsel ilerleyen bir bilim 

modellemesi içermektedir. Pozitivizm bilim modellemesinin devamı niteliğinde olan 

neo- pozitivistler ise özellikle teorik temsiller ve empirik temsiller arasındaki ayrımı 

dilsel çözümleme ve mantıksal bir epistemolojiyle uyumlu bir şekilde ortaya 

koymuşlardır. Teorik terimler, anlamsal doğruluklarını empirik terimler üzerinden elde 

etmektedirler. Temsillerin doğruluğunu anlamın doğrulanabilirlik kriteriyle belirlemeye 
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çalışırken de anlamlı olabilen temsillerin gerçekliğe daha yakın temsiller olduğu 

görüşünü benimsemişlerdir. Neo-pozitivistlerin bilgi teorileri, felsefeyi dilsel bir 

çözümleme etkinliği olarak görme girişimleri olarak değerlendirilebilir.  

XX. yüzyıl bilgi teorisine gelindiğinde pozitivist felsefenin doğrulanabilirlik 

ilkesi bilimsel teorilerin ve teorilerin oluşturulmasını sağlayan bilim mekanizmasındaki 

geçerliliğini Popper’ın yanlışlanabilirlik ilkesi görüşüyle kaybetmiştir. Popper’ın bilgi 

teorisi, yanlışlanabilen teorilerin (temsillerin) gerçekliği doğru temsile en yakın olduğunu 

savunmaktadır. Böylece bilimsel teorisinin temelinde bu zamana kadar doğrulanabilen 

temsiller aracılığıyla bilimin ilerleme süreci, Popper’ın teorilerin sınama ve çetin 

yanlışlama süreçlerinden yanlışlanmadan çıkan temsillerle ilerlemesiyle yer 

değiştirmektedir.  Postmodern bir bilim algısının etkisinde Kuhn ve Feyerabend gibi 

felsefecilerin bilgi teorileri,  alternatif temsiller arasındaki farkın neye göre gözetileceği 

sorununa rasyonalite temelinde bulunan çözümlerin bırakılma evresi olarak da 

değerlendirilebilir. Bu durum Hacking’e giden yolu da aydınlatması açısından rasyonalite 

temelinde oluşturulan temsillerin (teorilerin), felsefedeki bilimsel gerçekçilik sorununa 

çözüm getirememiş olması ‘rasyonalite krizi’ni ortaya çıkarmıştır. Gerçekliğin teoriler 

aracılığıyla temsil edildiği ‘temsil’ kavrayışı kontrolsüzce her şeyi kapsar hâle gelmiştir.  

Özellikle dilsel ifadeler, temsil olarak kabul gören her bir işaretten hangisinin temsil 

olarak algılanacağı bilimin temsillerinin veya bilimsel temelli temsillerin diğer temsil 

biçimlerinden nasıl ayırt edileceğini belirsizleşmiştir. Modern felsefedeki bilgi teorisi 

temelinde gerçekleştirilen çalışmaların mitostan logosa geçildiğinde problemin çözümü 

için büyük bir adım atıldığı düşünüldüğünde XX. yüzyıla kadar gelen çalışmalarda aranan 

kriter rasyonalite, yani akıl, anlak ve değişmez mekanizma olmaya devam etmesi 

problemin güncelliği korumuştur. Modern felsefede mitostan logosa geçildiğinde tüm 

akıl, anlak ve ide analizlerinin, pozitivist ve neo-pozitivist (dil odağında) 

çözümlemelerinin XX. yüzyıla kadar ulaştığı noktada teoriler arası eş-ölçülemezlik 
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(karşılaştırılabilir ölçütün olmaması) problemini ortaya çıkarmıştır. O hâlde, bu analiz 

çalışmaları problemli durumun XX. yüzyıla kadar nasıl rafine bir şekilde geldiğini 

göstermektedir ve ‘rasyonalite krizi’ adını almaktadır. Bu hususta, bilimin 

mekanizmasında işleyiş prensibinin ortaya koyulmasında felsefede geciken müdahale 

hattının gerekliliği Hacking’in bilgi teorisinin çıkış noktası olmaktadır. Hacking’in 

bilimsel gerçekçilik görüşlerinin dayanağı pragmatist epistemolojinin ilkeleriyle uyumlu 

tespitler içermektedir.  

Pragmatist felsefe temelde bilgi, inanç, düşünce, doğruluk ve temsillerin 

(teorilerin) bilimsel gerçeklikteki konumu gibi tarihsel arka planda değerlendirilen birçok 

felsefi soruna çözüm getirmeye çalışmıştır. Özellikle Peirce, James ve Dewey odağında 

problemlere farklı bir epistemolojik yaklaşım geliştirmeleri bu çalışmanın odağındaki 

pragmatik felsefe yorumu olmuştur. Pragmatist epistemoloji modern bilimsel devrimle 

dönüşüme uğrayan klasik epistemoloji – bilgi teorisi – bilim teorisi hattının dışında 

değerlendirilmektedir. Bilimsel teorilerin (temsil örüntülerin) diğer anlatılardan 

(örüntülerden) neden ve nasıl farklı olduğuna odaklanırken, bu teorilerin gerçeklik 

üzerine uygulanmalarındaki temsillerin gerçeklik üzerinde bıraktıkları etkiye 

odaklanmışlardır. Gerçekliğe temas ettikleri yani müdahalede bulundukları hâliyle 

temsillerin doğruluk kriterleri ortaya koyulmaktadır. Felsefenin ‘yöntemli bilme’ 

arayışını, pragmatizm kendisini bir yöntem olarak öne sürerek sonlandırmayı 

hedeflemiştir. Bilgi teorisinde ‘temsil’ hattından pragmatizme geçiş ve ardından modern 

bilimin etkisinde gerçeklik üzerinde müdahalede bulunduğumuz pragmatik epistemoloji, 

etkileri ve sonuçlarıyla Hacking’in bilgi teorisinin dönüşümüne işaret etmektedir. Bu 

dönüşüm, Hacking’in rafine bir şekilde getirilen ‘rasyonalite krizi’ne çözüm niteliğinde 

bilimsel gerçekçilik anlayışını ‘temsil’ hattından ‘müdahale’ hattına geçerek ortaya 

koyulmasını sağlamıştır. 
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Bilimsel gerçekçilik tartışmaları bilim felsefesinde Hacking’in dünyayı temsil 

etmeye çalışan karmaşık spekülasyonlar olarak adlandırdığı temsiller odağında ele 

alınmaktaydı. Öncelikle bu temsiller resimler, figürler gibi fiziksel nesneler hâlinden 

elektronlar, elektromanyetik dalgalar gibi temsillerin ortaya çıktığı karmaşık teorilere 

kadar genişletilmiştir. Ancak teori, temsil ve gerçeklik etrafında dönen tartışmaların 

metafiziksel unsurlardan kurtulamaması sebebiyle temsil konusunda gerçekçilik bahsi 

mümkün gözükmemektedir. Bu çalışmanın odak noktası olan ‘temsil’ başlığı altından 

müdahale hattındaki gerçekçiliğe geçiş Hacking’in ifadesiyle ‘niobyum toplara 

pozitronlar püskürttüğümüzde’ meydana gelmektedir. O hâlde, bilimsel gerçekçilik 

tartışmalarında gerçeklik dünyada ne düşündüğümüzle ilgili değildir; ne yaptığımızla 

ilgili bir kavramdır. İlk önce temsiller oluşturulur, daha sonra temsillere ikincil olarak 

gerçeklik kavramı içeriğine kavuşmaktadır. Gerçeklik insan yapımı temsillerin 

oluşmasından sonra temsillerin üzerinde müdahalede bulunduğumuz ölçüde onların 

gerçek veya gerçek dışı, doğru veya yanlış olarak değerlendirilme süreçlerini 

başlatmaktadır. O hâlde, temsiller ortaya çıktıktan sonra onlarla müdahale edilir ve 

temsillerin bir özelliği olarak gerçeklik kavramı ortaya çıkmıştır. Gerçekliğin dünyanın 

temsillerden, düşüncelerden bağımsız olarak temsillerin oluşturulmasından çok önce var 

olduğunu savunan realizm görüşüyle ters düştüğü görülmektedir. Oysa Hacking’in bu 

noktada vurguladığı durum kavram olarak gerçekliğin öncelikle temsiller var olduktan 

sonra gerçek/ gerçek dışı, doğru/ yanlış yargılarının yapıldığı müdahale edildiği süreçte 

anlam kazandığıdır. Böylece dünya, ilk aşamada temsillerin oluşturulması, ikinci 

aşamada gerçeklik kavramının ortaya çıkması ve bunu takip eden üçüncü aşamada 

temsillerin gerçeklikle temas düzeyindeki etkileşimleri neticesinde gerçeğin temsillerin 

bir özelliği olarak kavramsallaştırması üzerine dördüncü aşamada kurulmuştur. Bu 

durum, Hacking’in temsil ve müdahale ilişkisine dair gerçekçilik görüşündeki ‘gerçeklik’ 
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kavramının ele alınış biçimi üzerinden realizm ve pragmatizm uyumu ortaya 

koyulmuştur.  

Hacking’in amacı bilim felsefesinin ‘rasyonalite’ temelindeki bilimsel gerçekçilik 

görüşlerinin odağını ‘gerçeklik’ ve gerçekliği ortaya koymak adına ‘müdahale’ odağına 

çevirmektir. Bilimsel gerçekçilik tartışmalarının temsiller üzerinde tartışılmaya devam 

etmesi felsefenin ‘rasyonalite krizi’ni aşmak için çözüm üretemediğini göstermektedir. 

Gerçekçilik tartışmalarına bize etki eden ve bizim etki edebildiğimiz seviyede dünyaya 

müdahalede bulunduğumuz şeyler üzerinden gerçekliği ortaya koymaktadır. Hacking 

vardığı sonucun çok bariz ve önemsiz olduğunu ifade ediyor olsa bile bilim tarihindeki 

bilimsel gerçekçilik görüşlerinde bu zamana dek yapılan hataları gözler önüne sermesi 

onun fikirlerinin değerini göstermektedir. Doğa bilimlerindeki temsil ve müdahalenin 

birlikteliğinin ortaya koyulduğu bilim modelinin felsefedeki yansıması gecikmiştir. Bilim 

felsefesinin ‘gerçeklik’ odağına döndüğü düşünce sistemiyle temsil, teori ve gerçeklik 

etrafında dönen gerçekçilik tartışmaları deney ve teknoloji ile dünyaya müdahalede 

bulunulduğu süreçteki gerçekçiliğe yerini bırakmıştır. Ayrıca bilimsel yöntemle eş 

anlamlı kullanılan deneysel yöntem kapsam ve önemi bakımından Hacking’in ‘yeni 

deneyselcilik’ anlayışında deneyin gerçekliğe etkisi bağlamında yeni bir statü 

kazanmıştır. ‘Yeni deneyselcilik’ gerçeklik kriterlerinin rasyonalite tarafından 

belirlendiği teorilerle ilgili gerçekçilik görüşünün geride bırakıldığı varlıklarla ilgili 

gerçekçilik alanına yönelmektir. Pragmatist epistemolojinin uygulandığı gerçeklikte bize 

etki ettiği ya da bu etkilerle gerçekliğe müdahale edebilen varlıkların gerçekçilik 

argümanları ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma, Hacking’in bilim felsefesinin modern bilimi 

modellemesindeki eksik ve hatalı noktaları ortaya çıkarması bağlamında onun realizm- 

pragmatizm uyumunun sağlandığı alternatif bilim modellemesiyle alanına özgün bir 

çalışma sunduğunu ortaya koymaktadır. 
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ÖZET 

Bu tezin amacı ‘Realizm’ ve ‘Pragmatizm’ arasındaki ilişkinin Ian Hacking’in bilim 

felsefesi içerisinde ifade edilmesidir. Bu bağlamda, ‘gerçeklik’ kavramı realizm ile 

pragmatizm arasındaki uyumun merkezi kavramıdır. Ian Hacking modern bilimin 

etkisinde yetişen bilim felsefecisi olarak değerlendirilmektedir; ona göre ‘gerçeklik’ 

temsillerin bir özelliği olarak kavramsallaştırılmış hâlinin ortaya koyulmasıdır. Dünya ise 

bu gerçeklik kavramının üzerine kurulmuştur. ‘Gerçeklik’ düşüncesinin iki farklı temeli 

bulunmaktadır. Biri temsilin gerçekliği, diğeri ise bizi etkileyen ve bizim 

etkileyebileceğimiz şeylerin düşüncesidir. Hacking bilimsel gerçekçiliğin dünyayı temsil 

etmeye çalışan karmaşık spekülasyonlar (temsiller) tarafından tartışılmasına karşıdır. 

Başka bir şeyi etkileyebildiğimiz ve onunla dünyaya müdahale edebildiğimiz, dünyanın 

bizi etkilemek için kullandığı şeyin ‘gerçek’ olduğu düşüncesiyle gerçekçilik görüşünü 

ortaya koymaktadır. Müdahale olarak gerçeklik, temsil olarak gerçeklikle modern bilim 

itibariyle uyuşma göstermiştir. Bu bağlamda, tezin birinci bölümünde XVII. yüzyıl doğa 

bilimindeki realizm- pragmatizm uyumunun etkisiyle bilim tarihi içerisinde uyumlu bilim 

modellemeleri tespit edilmiştir. Tezin ikinci bölümünde, pragmatist felsefenin üç önemli 

ismi olan Charles Sanders Peirce, John Dewey ve özellikle William James’in 

düşüncelerine epistemoloji ve bilimsel gerçekçilik kısımlarında yer verilmiştir. Tezin 

üçüncü ve son bölümünde, Ian Hacking’in bilimsel gerçekçilik görüşünün pragmatizmin 

epistemolojik yaklaşımıyla uyumu üzerinden görüşleri ortaya koyulmuştur. Ayrıntılı 

deney, gözlem, spekülasyon, hesaplama ve ölçme gibi gerçekliğe müdahale etme araçları 

ile bilimsel gerçekçilik görüşü netlik kazanmıştır. Bilimin iki amacı olan teori ve deney 

ikilisi, Hacking’e ait ‘yeni deneyselcilik’ görüşünde temsil ve müdahale ilişkisine dair 

yeni bir statü kazanmıştır. Böylece, Hacking düşüncesi bağlamında realizm ve 

pragmatizm arasında bir uyum ortaya çıkmıştır. 
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ABSTRACT 

The aim of this thesis is to express the relationship between 'Realism' and 'Pragmatism' 

within the philosophy of science of Ian Hacking. In this context, the conception of 'reality' 

is the central concept of the congruity of realism and pragmatism. Ian Hacking is 

considered a philosopher of science who grew up under the influence of modern science. 

According to him, “reality” is the conceptualization of representations as an attributes of 

them. Then, the world was found by conceptualizing the real. There are two different 

origins of the idea of “reality”. One is the reality of representation, and the other is the 

idea of what affects us and what we can affect. Hacking is against the discussion of 

scientific realism by complex speculations (representations) that try to represent the 

world. It reveals the view of realism with the idea that what we can use to intervene in 

the world to affect something else and what the world can use to affect us is ‘real’. Reality 

as an intervention and reality as a representation match with modern science. In this 

context, in the first part of the thesis, models of science have been determined in the 

history of science with the effect of the congruity between realism and pragmatism in 

17th century natural science. In the second part of the thesis, the three important names 

of pragmatist philosophy, Charles Sanders Peirce, John Dewey and especially William 

James on their thoughts about epistemology and scientific realism, are given. In the third 

and last part of thesis, Ian Hacking's views were revealed with the congruity between the 

epistemological approach of pragmatism and scientific realism. The idea of scientific 

realism has become clear with tools of intervention in reality, such as detailed 

experimentation, observation, speculation, calculation and measurement. Theory and 

experiment duo, which are the two aims of science, gained a new status regarding the 

relationship between representation and intervention in the 'new experimentalism' view 

of Hacking. Thus, a congruity between realism and pragmatism has emerged in the 

context of Hacking’s thought 
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