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ÖNSÖZ
Pozitivizm günümüz düşüncesini, dünya görüşünü, toplumsal ve bireysel veya en
geniş anlamda kültürel bakış açısını etkilemiş bir düşünce biçimidir. Dolayısıyla günümüz
kültürünü, bilimini, sanatını, teknolojik başarılarını, daha genel bir ifadeyle düşünce biçimini
anlamak için pozitivist felsefenin bilinmesine büyük ölçüde ihtiyaç vardır.
Pozitivizmin diğer bir özelliği, bir düşünce dönüşümüne işaret etmesi; geçmiş ile
günümüz arasında bir köprü olmasıdır. Gerçi, pozitivizmin önceki felsefi akımlardan ayrı
tutulması gerektiği, bu akımın temsilcileri tarafından sıkça ileri sürülmüştür. Çünkü birçok
pozitivist düşünür, pozitivizmi, önceki felsefi anlayışlara ve onun problemlerine bir tepki
olarak tanımlamışlardır. Fakat bu bir anlamda doğru olsa bile, gerçekte pozitivizm ile
öncekiler arasında bir devamlılık söz konusudur. Dolayısıyla pozitivizm, bazı geleneksel
felsefe problemlerinin yeni bir aynadan günümüze yansıyan yüzüdür. Daha yerinde bir
deyişle pozitivizm, bazı sorunları kendine özgü felsefi bir yaklaşımla ele almaktadır; nasıl ki
Antikçağ’dan Ortaçağ’a, Yeniçağ’dan günümüze gelinceye kadar her dönemin toplumsal,
kültürel, bireysel vb. sorunları farklı olmuş ve bu sorunların hem tanımında hem de
çözümünde felsefe temel bir rol oynamış ise, aynı durum pozitivizm için de geçerlidir.
Bu kitapta Pozitivist Felsefe’nin günümüze etkilerini, felsefe tarihi ve felsefenin
problematiğini de gözeterek, ele alacağız.
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1. POZİTİVİZMİN TEMELLERİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Pozitivizmin felsefe ve bilim yorumunun temelleri ve problematiği ele alınacaktır
.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Pozitivizmin günümüz felsefesine etkisini değerlendiriniz.
2) Kant Felsefesi ile Pozitivizm arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Pozitivizmin Temelleri

Pozitivizmin felsefe ve
bilim yorumunun
temelleri ve problematiği
kavrayabilmek.

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek

4

Anahtar Kavramlar
• Pozitivizim
• Newton Fiziği
• Kant Felsefesi
• Geometri – Bilim İlişkisi
• 20. Yüzyıl Felsefesi

5

Giriş
Pozitivizmin, bu bilgi çağının oluşmasında etkin bir rolü olmuştur. Günümüzün bilgi
çağı olarak adlandırılmasının bir sebebi, teknoloji alanındaki büyük başarılardır. Teknoloji,
çağımıza damgasını vurmuştur. Teknoloji denilince, sağlıktan günlük yaşama kadar pek çok
alanda kullandığımız teknik araçların yanı sıra özel bilgiler, bu bilgiye sahip eğitilmiş insanlar
akla gelmektedir. Bu düşünüş şu yorumu da beraberinde getirmektedir: “Teknoloji ve onun
üretimi için bu konuda eğitilmiş insanlara ihtiyaç vardır. Bu alandaki özel bilgiyle donatılmış
insanlara sahip olunmadıkça teknolojik başarı da söz konusu olamaz.”
Fakat böyle bir bakışla ‘bilgi’, aslında çok dar bir açıdan yorumlanmakta, çok sınırlı
bir içerikle özdeşleştirilmektedir. Yani bilgi, üretimle ve teknolojiyi ilerletmekle bir tutulmuş
olmaktadır. Toplumun bütününün -ama özellikle de o toplumun yönetici, politikacı veya
kısaca karar verme yetkisine sahip kesiminin- “bilgi”yi teknoloji ve üretim ile özdeşleştirmesi
aslında büyük bir tehlikedir. Sonuçta özel bir bilginin, ihtisaslaşmış bir bilginin ürünü olan
teknolojiye de hiçbir zaman ulaşılamaması demektir. Ayrıca, bu bakış açısının egemenliği
altında ulaşılan ‘teknoloji’, taklit üzerine kurulacak, en fazla da basit keşiflerle sınırlı
kalacaktır. Daha da ötesi, toplum elindeki teknolojik araçları verimli şekilde kullanamayacak
ve bilgi toplumu olarak organize olamayacaktır.
Teknolojik başarıları sağlayan bilgi, bir buzdağının görünün yüzüdür. Çünkü “Bilgi
nedir?” sorusunu çağlar boyunca tartışmış toplumlarda teknolojik başarılar için uygun bir
altyapı kurulmuştur. Bu altyapı sayesinde teknolojik bilginin üretimine uygun toplumsal bir
yapı, toplumsal organizasyon, akademik, yönetsel kurumlar ve sonuçta gerekli donanıma
sahip bireyler oluşmuştur. Paradoksal gibi görünen bir ifadeyle, “teknoloji üretmeye yönelik
bilgi”, aslında tek başına teknoloji üretmek için yeterli değildir; neyin, nasıl ve ne zaman
yapılacağını da ‘bilmek’ gerekir. Teknoloji üretebilmek için farklı alanlara ait ve bu alanları
kapsayan “bilgi”ye gerek vardır. Bu “bilgi”, felsefedir, kültürdür, yani genelliği olan, olayları
kavrayış olanağı getiren, bakışı zenginleştiren bir bilgidir.
Farklı alanlardaki bilgi öncelikle uzmanlık bilgisidir. Bu tip bilgi, kendisini
sorgulamaya yönelik değildir. Ancak belirli bir tür bilgi kendini sorgulayabilir. Bilginin
kendisini sorgulaması (yani “Bilgi nedir?”, “Bilginin yapısı ve işleyişi nasıldır?” gibi sorular)
bu ihtisas bilgilerine ulaşmak isteyen bir kimseye doğrudan gerekli olmayabilir. Ne var ki,
gerçekte bilgi bir bütündür ve toplumların tarihi gelişimlerine bakıldığında, bu bütünlüğe
ulaşmayı hedefleyen ve aynı zamanda ulaştığı bütünlüğü sorgulayan toplumların ihtisas
bilgilerinin geliştirilmesinde de başarılı oldukları görülür.
Bu sebeple konumuz olan pozitivizm ile ilgili tartışmaları, daha genel bir ifadeyle
“Bilgi nedir?” gibi soruların tartışılmasını, sadece felsefi bir problem olarak görmemek
gerekir. Onun entelektüel çekiciliğinin fonksiyonlarını ve sonuçlarını doğru yorumlamak
gerekir.
Pozitivizm üzerine yapılan bir çalışmayı, belli bir dönemde ortaya çıkmış felsefi bir
problemin merak sonucu araştırılması olarak düşünmek doğru değildir. Çünkü pozitivizm
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günümüz düşüncesini, dünya görüşünü, toplumsal ve bireysel veya en geniş anlamda kültürel
bakış açısını etkilemiş bir düşünce biçimidir. Dolayısıyla günümüz kültürünü, bilimini,
sanatını, teknolojik başarılarını, daha genel bir ifadeyle düşünce biçimini anlamak için
pozitivist felsefenin bilinmesine büyük ölçüde ihtiyaç vardır.
Pozitivizmin diğer bir özelliği, bir düşünce dönüşümüne işaret etmesi; geçmiş ile
günümüz arasında bir köprü olmasıdır. Gerçi, pozitivizmin önceki felsefi akımlardan ayrı
tutulması gerektiği, bu akımın temsilcileri tarafından sıkça ileri sürülmüştür. Çünkü birçok
pozitivist düşünür, pozitivizmi, önceki felsefi anlayışlara ve onun problemlerine bir tepki
olarak tanımlamışlardır. Fakat bu bir anlamda doğru olsa bile, gerçekte pozitivizm ile
öncekiler arasında bir devamlılık söz konusudur. Dolayısıyla pozitivizm, bazı geleneksel
felsefe problemlerinin yeni bir aynadan günümüze yansıyan yüzüdür. Daha yerinde bir
deyişle pozitivizm, bazı sorunları kendine özgü felsefi bir yaklaşımla ifade etmektedir; nasıl
ki Antikçağ’dan Ortaçağ’a, Yeniçağ’dan günümüze gelinceye kadar her dönemin toplumsal,
kültürel, bireysel vb. sorunları farklı olmuş ve bu sorunların hem tanımında hem de
çözümünde felsefe temel bir rol oynamış ise, aynı durum pozitivizm için de geçerlidir.
Pozitivizmin doğuşunu etkileyen sorunlar, o dönemin bilimsel gelişimi ile öncelikle
ilgilidir. Bu çerçevede ortaya çıkan pozitivist felsefe, giderek çok yönlü bir etki alanı
oluşturmuştur. Dolayısıyla, pozitivizmi sadece felsefi ve bilimsel konulara odaklanmış bir
akım olarak sınırlamak yanlış olacaktır. Bu durumda hem günümüzün sorunlarını hem de
geçmişten devralınan sorunları çeşitli yönleriyle anlamak ve onlara nasıl bir çözüm
getirildiğini görmek için pozitivizm çok önemli bir ipucudur.
Bir çağın bireysel ve toplumsal sorunları ile felsefe arasındaki ilişkinin yoğunluğu ve
birinin diğerini etkileyebilme derecesi çağlara bağlı olarak değişebilir. Pozitivizm, toplum ve
birey arasında hep var olagelmiş etkileşimin günümüzdeki adıdır.
Felsefe, her çağın insanı ve toplumu ilgilendiren sorunlarından hem etkilenmiş hem de
bu sorunları -belli bir ölçüde de olsa- etkilemiştir. Bilimden teknolojik gelişime, sanattan
sosyal ve kültürel tavır alışlarımıza kadar çok geniş bir alanda karşılaşılabilecek bireysel ve
toplumsal nitelikli sorunların tanımında ve çözüm yollarının bulunmasında felsefe önemli
ölçüde etkin olabilmektedir. Pozitivizm ise çağımızı karakterize eden kültürel, sosyal, bireysel
olayların ve sorunların kavranılmasında, tanımlanmasında ve çözüm üretilmesinde dikkate
alınması gereken felsefi bir akımdır. Çünkü pozitivizm, aşağıda üzerinde duracağımız gibi,
20. yüzyıl biliminde yaşanan dönüşümün ürünüdür; bu dönüşümden etkilenmiş ve zaman
içinde onu etkilemiştir.
Pozitivizm, Antikçağ’dan bugüne kadar gelen bir felsefi anlayışın sanırım ulaştığı son
noktadır. Bu akımın kurucuları kendilerini önceki felsefi sistemlerden ayırmış olsalar da,
aşağıda üzerinde duracağım gibi, pozitivizm, “Antikçağ Felsefesi”yle başlayan bir çizginin en
üst basamağıdır.
Felsefi bir bakış olarak pozitivizmin, Antikçağ’dan itibaren çeşitli örneklerine
rastlanabilir. Bu bölümde sözü edilecek olan ve kitapta da ele alınacak olan pozitivizm,
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“Viyana Çevresi” olarak bilinen anlayışla sınırlıdır. Viyana Çevresi, aynı zamanda “Mantıkçı
Empirizm”, “Mantıkçı Pozitivizm” gibi çeşitli adlarla da anılmaktadır. Bu akımın, daha önce
ortaya çıkmış olan ve adına yine “pozitivizm” denilen diğer felsefi görüşlerle bazı ortak
noktaları olabilir. Fakat bizim burada ele alacağımız akımı öncekilerden ayırmak yerinde
olacaktır. Diğer bir ifadeyle, pozitivist felsefeler arasında ortak birçok nokta olagelmiştir.
Ancak, konumuzu oluşturan Viyana Çevresi Pozitivizmi’nin kendine özgü birçok
özelliğinden söz etmek gerekir.
Herhangi bir felsefe akımı gibi, Viyana Çevresi Pozitivizmi’nin ortaya çıkmasında da
birden çok etkenin farklı katkılarına değinmek yerinde olacaktır. Bu katkıları ise o dönemin
siyasi yapısından, sosyal ve tarihi koşullarına kadar uzanan bir alanda düşünmek mümkündür.
Viyana Çevresi’nin yeni bir felsefe anlayışı olması, kurucularının bu anlayışı siyasi
tercihleriyle ilişkilendirerek açıklamasını gerektirmiştir. Çevre düşünürlerinin öncülerinden
olan Otto Neurath’ın 1919 yılında kısa süreli de olsa Bavyera Sovyet Cumhuriyeti’nin
ekonomi bakanlığı yapması, bu yeni ve bir bakıma devrimci felsefi anlayışı siyasi-kültürel bir
zemin üzerine oturtmak isteyenlerin kullandıkları bir örnektir. Hitler Almanya’sı, Sovyetler
Birliği ve dünya savaşları ise, siyasi-kültürel arka planı biçimleyen önemli etkenlerdir. Her ne
kadar Viyana Çevresi, bir siyaset felsefesi, devlet felsefesi veya toplum felsefesi olarak ortaya
çıkmamışsa da hem kuruluşunda hem de geleneksel felsefe anlayışı karşısında devrimci bir
yaklaşım sergilemiş olması, bu tür siyasi-kültürel yapı arasında bir paralellik kurulmak
istenilmesine gerekçe oluşturmuştur. Ne var ki, felsefi bir akımın kurulmasını (bu bir sanat
akımı veya bilimsel bir teori de olabilirdi) tetikleyen asıl ve tek faktör olarak sosyal yapının
ön sıraya konulması, gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Viyana Çevresi’nin kurulmasında rol
oynayan özel bir etkenden söz etmek gerekirse, bu Friedrich Albert Moritz Schlick (18821936) olabilir. Çünkü Schlick, bir grup bilim adamını bir araya getirmiş ve çeşitli felsefi
sorunların ele alınmasını sağlamak suretiyle söz konusu akımın doğuşunda çok önemli bir rol
üstlenmiştir. Kişiliği kadar, (M. Planck’ın yanında) yapmış olduğu fizik doktorası ama
özellikle Rölativite Teorisi’yle uğraşmış olması yeni ve bir anlamda da devrimci bir anlayışla
problemlere yaklaşımını sağlamıştır.
Bir düşünce akımının doğuşunun gerekçelendirilmesinde, basit ve tekil nitelikte birçok
etkenden bahsetmek mümkündür. Ayrıntı gibi duran bazı etkenler, bir hareketin başlamasında
basit ama aslında çok önemli bir rol üstlenmiş olabilir. Öte yandan, basit etkenler, bazı
olaylarda önemsiz birer ayrıntı konumunda da bulunabilir.
Basit, dikkati çekmeyen ve gereksiz bir ayrıntı gibi duran birçok etkenin, aslında ne
kadar önemli olabileceğini, kişisel yaşantımız içinde başımızdan geçen bir hadise dolayısıyla
fark edebiliriz. Yolda yürürken bir tanıdığa rastlanılması, her zaman olmasa da, o kişinin
hayatını bir anda büyük ölçüde değiştirebilir. Benzeri bir durum, bir düşünce akımının doğuşu
için de söz konusu olabilir.
Öte yandan, ortada bir belge veya bir veri yoksa, geçmişte kalan olaylara geri dönmek
ve aynısını tekrar yaşamak mümkün olmayacağı için, ayrıntılardan hangisinin asıl etken
olduğunu ya da etkinlik yüzdesini saptamak hiçbir zaman mümkün de olamayabilir.
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Kısacası bireyler ve onların kişilikleri ile bireylerin başından geçen olaylar, bireylerin
hayat hikâyelerinin (veya düşünce akımlarının) oluşmasında değişen bir yere ve öneme sahip
olabilir. Fakat bu tür tekil olayların tespiti ve önem derecelerinin belirlenmesi her zaman
mümkün olmayabilir.
Bir düşünce akımının doğuşu incelenirken mutlaka dikkate alınması gereken bir etken
varsa, o da incelenen düşünce akımının içinde yer aldığı tarihsel süreçtir. Çünkü her düşünce
akımı, fikir hareketi veya bilimsel bir teori, tarihsel bir süreç içinde ortaya çıkar. Bu süreç ise
yerine göre birtakım problemlere, teoriler veya akımlarla karakterize edilir. Viyana Çevresi
kendisine özel birtakım sıfatlar yakıştırmış ve kendisini önceki düşünce akımlarından kesin
çizgilerle ayırmaya özen göstermiştir. Viyana Çevresi’nin anlaşılması için özellikle dikkate
alınması gereken nokta da şudur: Viyana Çevresi’nin önceki felsefi akımlarla olana kendine
özgü, ilişkisi.
“Geçmiş ile bağını koparmaya yönelik anlayış”, Viyana Çevresi’ni karakterize eden
özelliklerinden birisi olmanın da ötesinde, bu akımın aynı zamanda varlık sebeplerinin
başında gelir. Viyana Çevresi düşünürleri gerçekten de önceki felsefi sistemleri boş birer
metafizik yapı olarak görmüşlerdir. Onların gözünde, metafizik olan bir şey anlamsızdır;
anlamsız olan bir şey ise metafiziktir. Çevre düşünürleri için kendilerinden önceki felsefe,
hiçbir cevabı olmayan, o güne kadar kimsenin cevaplayamadığı ve bundan sonra da
cevaplayamayacağı sorular üzerine kurulmuştur. Bu metafizik soruların cevapları yoktur;
çünkü onlar anlamdan yoksundurlar. Çevre düşünürlerini bir araya getiren ortak çalışma
programları, işte bu anlamsız olarak niteledikleri metafiziği bilim ve felsefeden uzaklaştırmak
isteği üzerine kurulmuştur.
Çevre’nin metafizik karşıtı tutumu, bu akımın doğuşunu belirleyen bir etkendir ama bu
tutum aynı zamanda bir süreç içinde oluşan bir gereklilik konumundadır. Daha yerinde bir
ifadeyle metafizik karşıtlığı, felsefi tercih olmanın ötesinde, özellikle o dönemin bilimsel
gelişimi tarafından beslenip geliştirilmiştir. Dolayısıyla, metafizik karşıtlığını besleyen
gerekçelerinin anlaşılması, aslında Viyana Çevresi Pozitivizmi’ni anlamak için birinci
derecede öneme sahiptir.
Çevre’nin metafizik karşıtlığının geçmişindeki önemli işaret noktalarından birisi Ernst
Mach’tır. Mach (1838-1916), Viyana Üniversitesi’nde bulunduğu sürede, 1895-1901 yılları
arasında, görüşleriyle Viyana’da önemli etki yapmıştır. Mach’ın felsefe anlayışı (Ural, Ş.
1981) içinde metafizik karşıtlığı, onun düşünce sistemiyle yakından ilgilidir ve sisteminin
temel özelliklerinden birisidir. Mach bir bilim adamıdır; ama duyumcu bir filozoftur ve
duyumculuğu, metafiziği dışta bırakan bir özellik taşımaktadır. M. Schlick’in, Viyana
Üniversitesi’nde Mach’ın kurmuş olduğu kürsünün başına geçmesi, Mach’ın etkisinin sadece
bir boyutunu göstermektedir.
Mach’ın metafizik karşıtı tutumunun çevre düşünürlerinin üzerindeki etkisi sebebi,
felsefi bir tercihten kaynaklanmıyor. O dönemin bilimsel çalışmaları ve Viyana Çevresi’ni
kuran düşünürlerin tamamının farklı bilimlerden gelmesi ise, metafizik karşıtlığını da Viyana
Çevresi için âdeta zorunlu bir kabul haline getirmiştir.
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Çevre düşünürleri için geleneksel felsefe, hiç kimsenin cevabını veremediği ve
veremeyeceği sorular ile hesabı verilemeyen cevaplardan oluşmaktadır. Cevabı verilemeyen
soruların ve hesabı verilemeyen cevapların çevre düşünürlerinin gözündeki adı metafiziktir.
Bilimin önde gelen özelliklerinden birisi doğrulanabilir yargılardan oluşmasıdır.
Bilimsel yargılar, deney ve gözlemle ilişki içindedir ve sonunda da doğrulukları veya
yanlışlıkları gösterilebilir. Halbuki geleneksel felsefenin yargılarının böyle bir şansı yoktur.
Çok farklı açılardan günümüz düşüncesini etkilemiş, bilimden sanata kadar çeşitli
alanlarda etki yapabilmiş olan Viyana Çevresi’nin özgünlüğü bu bakış açısında yatmaktadır.
Çünkü hem geleneksel olanın dışına çıkabilmek hem de yeni bir anlayışın çerçevesini
çizebilmek talebi, “farklı olmanın” da kapısını açmıştır.
Metafizik karşıtı tutum kadar Viyana Çevresi’ni karakterize eden diğer bir özellik,
“doğrulama” kavramıdır. Bu kavram, metafizik bir yargıyı metafizik olmayan yargıdan ayırt
edebilme olanağı vermenin çok ötesinde özelliklerle yüklüdür. Popper’in çok bilinen
“yanlışlanabilirlik” kavramı, çevrenin “doğrulanabilirlik” tanımıyla birlikte günümüze kadar
taşınmış meşhur tartışma konusunun kavram çiftleridir.
“Doğrulama”, sadece metafizik yargıları ayırt etmeye yarayan bir kavram değildir; o
aynı zamanda bilimi ve bilimsel düşünüşü karakterize edebilen bir kavramdır. Çünkü bilim,
hesabı verilebilen, yani doğruluğu gösterilebilen yargılardan kurulur. Bir bilim adamı ileri
sürdüğü yargıları ispatlamak, yani onların doğruluğunu göstermek durumundadır.
‘Doğrulama’nın bir yandan bilimin ve bilimselliğin özelliği olarak görülmesi, öte
yandan metafizik önermeleri ayırt etmeye yarayan bir ölçüt görevinin olması ve aynı zamanda
“anlam sorununun” çıkış noktasında bulunması, bu kavramın önemini de arttırmaktadır.
Doğrulama ve anlam, bu kitabın konularından birisidir.
Dikkat edilirse bilimsel önermelerle felsefi önermeler arasında kurulan ilişki; yani
felsefeyi bilime benzer bir şekilde yapmak hedefi şöyle bir soruyu da beraberinde getirecektir.
Felsefenin önermeleri nasıl doğrulanacaktır? Bilimler deney ve gözlem yöntemini kullanarak
bu işlemi gerçekleştirmektedirler. Halbuki felsefe için böyle bir olanak yoktur: Felsefe zaten
geleneksel olarak deney ve gözlem konusu olmayan olayları konu almıştır. Dolayısıyla,
felsefe önermelerinin bilimin önermeleri gibi doğrulanmaları da söz konusu olamaz.
Bu düşünürlere göre felsefenin görevi, dil analizidir. Dil analizi sayesinde hesabı
verilebilen önermelerden oluşan, metafizikten arındırılmış bir felsefe olanaklı hale gelebilir.
Dil analizinin aynı zamanda “anlam” kavramı ile olan bağı, çevre düşünürlerinin anlam
problemine niçin ilgi duydukları ve metafizik ile anlam arasında yukarıda işaret edilen
ilişkinin dayanakları ortaya çıkmış olur.
Dil analizinin en önemli aracı mantıktır. Russell ve Frege gibi düşünürler sayesinde
mantık çalışmalarındaki ilerleme, Viyana Çevresi düşünürlerinin hedeflerine ulaşmasına
yardım edecek son derece güçlü bir araç elde etmelerini sağlamıştır. Fakat bu noktada çevre
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düşünürlerinin metafiziğe karşı olan tavırlarının başlarda çok yoğun olduğunu, bu tutumun
Viyana Çevresi Pozitivizmi’nin kurulmasında çok büyük bir etken olduğunu ve bir
motivasyon oluşturduğunu ancak zamanla bu hedeflerin hızla aşındığını da unutmamak
gerekir.
Ahlak ve estetik yargılarımız, teolojik inançlarımız, bireysel tercihlerimizi belirler;
bireyin (ve yerine göre de toplumun) davranışlarını yönlendirebilir. Bu gibi önermeler
doğrulanabilir değildir; dolayısıyla metafizik karakterdedirler. Ama onları anlamsız olarak
nitelemek de mümkün değildir. Çünkü aslında bireylerin (ve yerine göre toplumların) tüm
yaşantılarına anlam vermek özelliğine sahiptirler. Dolayısıyla, “doğrulama” ölçütünün
başlangıçtaki yerinin ve öneminin bazı “metafizik yargıların” bu özelliklerinin fark
edilmesiyle aşındığını belirtmek gerekir. Ne var ki bu kavram, tarihi görevini başarıyla
gerçekleştirmiş, çok önemli bir felsefe akımının itici gücü olmuştur. Zamanla yerini başka
kavramlara ve sorunlara bırakmış olsa da özellikle “anlam” kavramıyla olan ilişkisi hâlâ
sürmektedir.
Buraya kadarki açıklamalardan görülebileceği gibi, “doğrulama” kavramı ve başta
metafizik olmak üzere bazı problemler dikkate alınırsa, Viyana Çevresi’nin doğuşu, temel
problemleri ve gelişimini anlamak söz konusu olabilir. Fakat çevrenin doğuş sebeplerini,
temel problemlerini bu iki önemli kavramın içine sıkıştırmak da doğru değildir.
Viyana Çevresi’nin doğuşu ve gelişimini en az “doğrulama” kavramı kadar belirleyip
etkilemiş, belki de daha derinde yatan problem, “apriori” kavramına odaklanmıştır. Bu
kavram “doğrulama” ile ilgi içindedir; ama aynı zamanda Kant felsefesiyle ve o dönemde
ortaya çıkmış olan bilimsel gelişmelerle de çok yakın ilgi içindedir.
Yukarıda da işaret edildiği gibi Viyana Çevresi’nin bir amacı, eski felsefe anlayışına
alternatif bir felsefe ortaya koymaktır. Böyle bir arayış içinde olunmasının ve önerilen
çözümlerin özelliği, çevreyi oluşturan düşünürlerin bilim kökenli olmalarıdır. Özellikle
“doğrulama” kavramının seçiminde, bu kavram aracılığıyla ele alınan problemlerde ve
önerilen çözümlerde bu özellik kolayca görünmektedir. Benzeri bir durum “apriori” kavramı
için de geçerlidir.
Çevre düşünürlerinin ele aldıkları “apriori” kavramı, Kant’ın tanımladığı şekliyle ve
özellikle “sentetik apriori yargılar” ile ilgili tanım bağlamında karşımıza çıkmaktadır. Kant
için sentetik apriori yargılar, kısaca ve kabaca ifade etmek gerekirse, deney ve gözlemden
önce gelirler ve onlara anlam verirler. Kant’ın göz önünde bulundurduğu ve açıklamaya
çalıştığı “deney ve gözlem”in en yetkin örneği, Newton sistemi içinde karşımıza çıkar. Onun
dikkate aldığı “bilimsel bilgi” örneği de yine Newton sisteminin kendisidir.
Newton sisteminin temel bazı özellikleri arasında “Öklid Geometrisi”ni kullanması,
matematiksel bir yapıda olması ve zaman/mekân tanımı bulunmaktadır; sonuçta “Newton
Yasaları” ile her türlü cismin hareketi açıklanır.
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Bilindiği gibi Kant, bilimsel bilgiyi “salt” (pure) ve “deneysel” (empirical) olmak
üzere ikiye ayırmıştır. Newton sisteminin hem matematiksel dokusu hem de Öklid
geometrisine bağlı olarak tanımladığı uzay (yani sistemi üzerine inşa ettiği formel özellikteki
bilgiler), Kant için “salt bilgi” türüne birer örnektir. Newton yasaları, yani ‘cisimlerin
hareketini’ açıklayan, ‘üzerine kuvvet etki eden bir cismin hareketini’ öngören yasalar ise,
yine Kant için “deneysel bilgi” türüdür.
Dikkat edilirse Newton sisteminin formel yapısı, yani empirik bilginin üzerine
kurulduğu zemin, deney ve gözlem aracılığıyla oluşturulmuş değildir.
Formel bilgiler, bir fizik sisteminin kurgulanabilmesi için zorunludur. Bilimsel bir
sistemdeki kavramlar arasındaki ilişkiler, matematik ve geometri gibi formel özellikteki
bilgiler aracılığıyla oluşturulabilir. Bu formel bilgilerin oluşturduğu doku sayesinde de
Newton teorisi ve benzeri bir teori, deneye ve gözleme anlam verilmesini sağlar. Kısaca,
matematik ve geometrik bir dil aracılığıyla bilimsel bir sistem kurgulanır; böyle bir kurgunun
özelliği, tek tek cisimlerle ilgili deney ve gözlemlerimizi öncelemek, yani onlara anlam
vermektir.
Gerçekten de Öklid geometrisi, Newton sisteminden çok önce vardı. Bir cismin
hareketini açıklamak için bilimsel bir sistemde geometrik bir modele ve matematik bir dile
ihtiyaç vardır; bu aynı zamanda teorinin deney ve gözlemlerimize anlam vermesi demektir.
İşte bu noktada Kant’ın “sentetik apriori” yargıların özellikleri, işlev ve görevleri daha net
olarak görülebilir.
Bu arada (Kant her ne kadar Newton sistemini örnek almış ve onu temellendirmek
istemiş olsa da) “deney ve gözlemden önce gelen ve onları anlamlandıran” yargıların fizik
sistemleri ile sınırlı olmadığını gözden uzak tutmamak gerekir. Bu duruma tipik bir örnek
(Kant felsefesinden etkilenmiş olan) Freud’dur. Nitekim Freud’un kullandığı “süper ego” ve
“ben” gibi kavramlar gözlemlere anlam verirler. Bu tür kavramlar gözlem veya deney konusu
değildir. Çünkü onları deneyle veya gözlemle algılayamayız ama yaptığımız deney ve
gözlemlerin anlaşılabilir olması için gereklidirler.
Ne var ki, deney ve gözlemi önceleyen, onlara anlam veren, hatta bir bakıma onları
mümkün kılan ögelerin (Kantçı bağlamda) apriori özellik taşıyor olması, çevre düşünürlerinin
felsefe anlayışıyla uyuşması elbette söz konusu değildir. Esasen Kant’ın apriori zorunlu
yargılarının bilimsel gelişmelere bağlı olarak gözden geçirilmesi ihtiyacı, Viyana Çevresi’nin
ortaya çıkmasında önemli bir etkendir. Daha yerinde bir ifadeyle, o dönemdeki fizik
çalışmaları böyle bir eleştiriye zemin hazırlamıştır. Bunu fark edenlerin başında M. Schlick
gelmektedir.
Einstein fiziğinin öngördüğü rölatif zaman ve mekân anlayışının, Newton fiziğinin
üzerine kurulduğu Öklidçi mekân anlayışından farklı olduğu, M. Schlick’in dikkatini
çekmiştir. Bu fark aynı zamanda pozitivist felsefe anlayışının klasik felsefe anlayışından
ayrılışını ifade eden önemli kopuş noktalarından birisidir.
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Kant’ın felsefe sisteminde Öklid geometrisi, apriori sentetik yargıların en önemli
dayanaklarından birisidir. Fakat Rölativite teorisi, Öklid geometrisi dışında da bir geometrinin
olabileceğinin ve bu geometri ile fizik dünyanın anlaşılabileceğini; dolayısıyla Kant’ın
kullandığı şekliyle ‘apriori sentetik’ yargıların hiç de zorunlu olmaları gerekmediğini
göstermiştir. Bu bağlamda ortaya çıkan diğer önemli bir sonuç, gerek geometrinin
kavranılmasının gerekse geometri ile fizik dünya arasındaki ilişkinin açıklanmasının, Kant’ın
öngördüğü bakış açısının dışına çıkmasıdır. İşte bu nokta aynı zamanda Viyana Çevresi ile
birlikte ortaya çıkan sorunlar yumağının da diğer temelini oluşturmaktadır.
Kant’a göre, Newton sisteminin kullandığı Öklid geometrisini sezgisel olarak kavrarız
ve bu geometri fizik dünyanın anlaşılmasında yegâne yöntemi temsil eder.
Yukarıda da işaret edildiği gibi, fizik nesneler dünyasının bizim için anlamlı
olabilmeleri için, belli birtakım önbilgilere (Kant’ın ifadesiyle “salt bilgi”ye) ihtiyaç vardır.
Bu önbilgilerden birisi de geometridir. Geometri sayesinde fizik nesneleri birbirleriyle
irtibatlandırılabilir ve aralarında ilişkiler kurabiliriz. Yani geometri, nesneler arasında
koordinasyon kurmamızı sağlar. Bu koordinasyon sayesinde fizik dünyanın bilgisinden söz
ederiz; bu sayede onun bilgisine ulaşırız. Cisimlerin hareketlerinin koordinat eksenleri,
elipsler, daireler, yani geometrik gösterimler aracılığıyla açıklanması, bu tür bilgilere tipik bir
örnektir.
Kant, kurduğu sistemle işte bu noktayı aydınlatmış ve aynı zamanda geometrinin
temellerini de sorgulamış, böylece Newton sisteminin epistemolojik açıdan kavranılmasına
olanak sağlamıştır.
Öklid geometrisi, mesela ne kadar uzatılırsa uzatılsın kesişmeyen doğrulara uygun bir
evren modeli öngörür. Bu geometri ile Newton’un öngördüğü fizik nesneler evreni uygunluk
içindedir. Nitekim Newton mekaniği, bir cismin hareketinin düz bir çizgi üzerinde sonsuzca
sürdürebilir olarak tasarlanabilmesine, yine Öklid geometrisi sayesinde olanak sağlamaktadır.
Yani bu geometri ile Newtoncu fizik tam bir uygunluk içindedir.
Fakat dikkat edilirse Newton’un ilkelerinin deney ve gözlem ile ilişki içinde olmasına
karşılık, Öklid geometrisi için böyle bir gereksinim yoktur. Yukarıdaki deyişle, biri “salt
bilgi”, diğeri ise “deneysel bilgi” türüdür. Bunlardan ilkinin, ikincisine göre önceliği vardır.
“Salt bilgi” aynı zamanda sezgisel olarak kavranılır, deneyden öncedir ve deneysel bilgiye
anlam verir. Böylece Kant, Newton sisteminin ihtiyacı olan epistemolojik zeminini
kurmuştur.
Şimdi ise Viyana Çevresi ile rölativite teorisinin epistemolojik sorgulaması
yapılmaktadır; böylece Kant sistemi eleştirmekle, yepyeni felsefi sorunlar ve çözüm
denemeleri gündeme getirmektedir.
Başta M. Schlick olmak üzere farkına varılan nokta, rölativite teorisinin fizik dünyayı
kendine özgü bir biçimde ve yeni bir “kavramsal yapı” olarak kurgulamasıdır. Bu kavramsal
yapıya bağlı olarak oluşan yeni tasarımın çıkış noktasında ise rölativist fiziğin dayandığı yeni
13

geometri bulunmaktadır. Çünkü bu geometri, Öklid geometrisinden farklı bir mekân anlayışı
içermektedir.
Açıkça görüldüğü gibi bu gelişim, geometrinin kendisinin ve fizik dünya ile olan
ilişkisinin ister istemez, yeniden sorgulanmasını gerektirecektir. Bu gereklilik aynı zamanda
yeni fiziğin -rölativite teorisinin- epistemolojik olarak temellendirilmesine duyulan ihtiyaca
da cevap verecektir. Viyana Çevresi’nin doğuşunun ve Kant’ın felsefesine yönelttiği
eleştirilerin çok önemli bir dayanağı da burasıdır. Diğer bir ifadeyle, 19. Yüzyılın sonunda ve
20. Yüzyılın başında, önce geometride gerçekleşen değişiklikler ve yeni fizik anlayışının
kullandığı Öklid dışı geometriler, hem geometrinin fizik dünya ile ilgisinin yeniden
tanımlanmasını hem de geometrinin kendisinin sorgulanmasını gerektirmiştir. Bu sorgulama
aynı zamanda Kant’ın, özellikle de onun “apriori” kavramının gözden geçirilmesi demektir.
Bütün bunlar da sonuçta yeni felsefi sorunların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
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Uygulamalar
1) Viyana Çevresi hangi bilimsel gelişmelerden etkilenmiştir? Bilimsel gelişmelerin
felsefeye etkisini tartışınız.
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Uygulama Soruları
1) Newton fiziğinin felsefedeki etkilerini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde pozitivizmin felsefe ve bilim yorumunun temelleri ve problematiği ele
alanarak, Pozitivizm’i etkileyen felsefi ve bilimsel gelişmeler değerlendirildi.
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Bölüm Soruları
1) Viyana Çevresi’nin metafizik karşıtı tutumunu açıklayınız.
2) Pozitivizmin doğuşunu etkileyen kavramlar hangileridir? Açıklayınız.
3) Pozitivizm ve bilimsel gelişmeler arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.
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2. POZİTİVİZMİN TEMELLERİ (DEVAM)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Fizik dünyanın kavranılmasının felsefi ve bilimsel arkaplanını pozitivist felsefe
açısından inceleyeeğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Fizik dünya kavramını pozitivist felsefe çerçevesinde değerlendiriniz.
2) Geometrinin bilim ve felsefeye etkisini değerlendiriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Pozitivizmin Temelleri
(Devam)

Fizik dünyanın
kuruluşunun felsefi ve
bilimsel arkaplanını
pozitivist felsefe
açısından anlaşılması.

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
• Fizik dünya
• Öklid geometrisi
• Newton fiziği
• Zaman
• Mekân
• Kant Felsefesi
• Pozitivist Felsefe
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Giriş
Şimdi Viyana Çevresi’nin bu çerçevede gündemini oluşturan sorunlar üzerinde
duralım: Geometrik bir sistem her şeyden önce aksiyomatik bir yapıdır. Eğer Öklid geometrisi
dikkate alınırsa, bu sistemin beş temel aksiyomdan oluştuğu görülür. Bu aksiyomlar hem
içinde yaşadığımız fizik dünyaya hem de günlük yaşantımızla uygunluk içindedir. Paralel iki
doğrunun birbirini kesmeden sonsuza kadar uzatılabileceğini tasarlamak ve bunu da fizik
dünyaya uygulamak mümkündür; yani günlük yaşantımızda onları sorunsuz bir şekilde
kullanmak mümkündür. Geometrinin fizik dünya ile olan ilişkisinde dikkati çeken iki önemli
nokta vardır. İlki, fizik dünyanın anlaşılmasında geometriye ihtiyaç duyulmasıdır. İkincisi ise,
geometrinin zihinsel işlemler olarak kurgulanmasıdır.
Genel olarak enformasyonların, duyu organlarımız aracılığıyla elde edildiğini ve fizik
dünyanın kavranılmasında da asıl rolü üstlendiğini düşünürüz. Nitekim renk, ses, koku gibi
verilerin fizik nesnelerinin bilgisin oluşturmada ne kadar önemli oldukları açıktır.
Fakat aynı fizik nesneler, aralarındaki uzaklık-yakınlık, büyüklük-küçüklük gibi
ilişkiler, hız ve hareket gibi özellikler açısından da kavranılır ve anlam taşırlar. Bu veriler de
fizik dünyanın bilgisini oluşturmakta en az duyumlar kadar değerlidirler. Nesnelerin bu
özelliklerini ise geometrik bir sistem aracılığıyla tanımlayabilir ve kavrayabiliriz.
Eğer fizik dünyanın kavranılmasında güvenilir bir bilgiden ve fizik nesnelerin objektif
özelliklerine ulaşılmasından yani bilimsel bir bilgiden söz edilecekse, geometri çok öncelikli
bir konumda bulunmaktadır. Çünkü “hız” ve “hareket”, fizik dünyanın bilimsel olarak
kavranılmasında en temel iki kavramdır ve aynı zamanda bu iki kavram için geometriye, onun
dilini oluşturan çizgilere vazgeçilmez bir şekilde ihtiyaç duyulur. Yani geometri, fizik
dünyayı anlamada kullanılan kavramlar arası ilişkilerin kurulmasında bir ön koşul
durumundadır.
Fizik dünyanın kavranılmasında kullanılan geometrinin bu özelliği dışında felsefi
açıdan dikkati çeken ikinci özelliği ise deney veya gözlem yardımıyla değil zihinsel bir işlem
olarak kurgulanmasıdır.
Deney ve gözlem aracı olan duyumlarımız tek başlarına güvenilir bilgi vermekten
uzaktırlar. Birisine sıcak gelen bir nesne diğer kişi için soğuk olabilir. Hatta aynı kişi için bile
böyle bir değerlendirme zaman içinde farklılık gösterebilir. Ayrıca, içinde yaşadığımız fizik
nesnelerin bu gibi özellikleri şartlara göre değişebilmektedir. Mesela ortamın daha yüksek
ısıda olması, basınç, farklı renkte ışıklar nesnelerin dış görünüşünü etkiler. Dolayısıyla,
elimde tuttuğum kalem hakkında duyu organlarım aracılığıyla sahip olduğum enformasyon,
temel ve basit olmasına karşılık, güvenilir değildir ve nesnelerin de ancak belirli şartlardaki
bilgilerini verir. Buna karşılık fizik yasası (mesela Newton teorisi) tüm evrende geçerlidir ve
dolayısıyla nesnelerin değişen ve bize bağlı olan özellikleri değil de tüm nesneler için ortak
özellikleri ifade eder.
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Fakat burada bir hususa ayrıca dikkat etmek çok yerinde olacaktır. Newton sistemi,
tüm fizik nesneler için ortak olan ve onların algılanan çok temel bir yönünü konu almaktadır.
Evrendeki tüm fizik nesneleri içeren bu özellik, onların ‘hareketi’dir. Hareketi incelemek ve
dolayısıyla hareketi tanımlamak, bize tüm fizik evrenin anlaşılmasını sağlamaktadır.
Hareket, fizik nesnelerin renk, koku, şekil gibi algı konusu olan çeşitli özelliklerinden
sadece birisidir ama onlardan çok farklıdır. Bizim için önemli olan farkı ise, matematik ve
geometri yardımıyla ifade edilmesidir.
Fizik dünyanın anlaşılmasında renk, ses, koku, şekil ve hareket gibi doğrudan
algılanabilen nitelikler dışında, içerikleri doğrudan algı konusu olamayan birtakım
kavramların da önemli rolleri vardır. Örneğin, “kütle”, “ivme”, “mekân” gibi kavramlarla,
fizik nesnelerin hareketine anlam verilir. Bu kavramlar aynı zamanda kendi aralarında
ilişkilendirilerek tanımlanırlar. Örneğin, “kuvvet, kütle ile ivmenin çarpımına eşittir”
şeklindeki tanımlarla kavramlar aralarında bir tür “ağ” oluşturulur. Bu yolla ortaya çıkmış
olan yapının adı, bilindiği gibi “Newton sistemi”dir. Böyle bir sistem içinde kavramlar
arasında kurulan ilişki (veya oluşturulan “ağ”), matematik ve geometri aracılığıyla sağlanır.
Dikkat edilirse, konumuz olan geometri, burada fizik nesneleri anlamlı kılmaya
yarayan çok önemli bir araç durumunda bulunmaktadır. Çünkü bir cismin hareketi veya
cisimler arası ilişkiler, bir koordinat ekseni üzerinde geometrik gösterimle temsil edilir. Bu tür
bir gösterim, duyu organlarımız aracılığıyla fizik nesneler hakkında ulaşacağımız ve güvenilir
olmayan bilgilere karşılık kişilere göre değişmeyen, fizik koşullara bağlı olmayan güvenilir
yani objektif bilgilere bizi ulaştırırlar. Bu bilgilerin güvenilirliğini sağlayan araçlardan bir ise
geometridir.
Kant’ın terminolojisine tekrar dönersek, geometri, fizik nesnelerin hareketini anlamak
için bir ön koşuldur ve apriori olarak zorunludur. Fizik dünya Öklid geometrisinin öngördüğü
şekildedir. Bu geometri hem aşkın (transcendental) özelliktedir hem de fizik nesneler için tek
ve zorunlu bir ilişki tanımlar. Yine Kant için bu geometri (Öklid geometrisi), sezgisel yolla
kavranılır.
Fakat yukarıda da işaret edildiği gibi fizik nesneler dünyasının -deyim yerindeyseyegâne dili artık Öklid geometrisi değildir. Çünkü Öklid dışı geometriler ortaya çıkmıştır. Bu
durumda sezgi de Kant’ın düşüncesinin tersine, bu geometriyi kavramanın tek yolu
olmayacaktır.
Sezgiyi bu çerçevede dışlamak, giderek fizik dünyaya ilişkin bilgilerimizin yeniden
gözden geçirilmesini gerektirecektir. Çünkü sezginin kendisi, geometrinin kurulmasında algı
(dolayısıyla gözlem ve deney) dışında bir kaynak olarak Kant tarafından gösterilmişti. Şimdi
artık sezginin konumu da tartışılması gereken bir konuma gelmiş olmaktadır. Yani hem
geometrinin hem de onun fizik dünya ile olan ilişkinin ve sezginin yerinin gözden geçirilmesi
gerekmektedir.
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Bu noktada, rölativist fiziğin “zaman ve mekân”ı ölçülebilir özellikte tanımlamış
olmasını ayrıca vurgulamak gerekir. Bu özellik sayesinde bilincimizin, geometrinin nokta,
uzay, boyut gibi çok özel objelerinin bilgisini ölçme yoluyla ve dolayısıyla objektif bir
yöntemle, sezgiyi de dışlayarak (böylece de aşkın bir alan tanımlamamıza ihtiyaç olmadan)
oluşturabileceği sonucu çıkmaktadır.
Mekânın şu iki temel özelliği vardır. İlki, fizik nesneleri ve onların hareketini tasvir
edebilmek için bir önkoşul durumunda bulunmasıdır. İkincisi ise, kullanılan geometriye bağlı
olarak mekânın özelliklerinin; sonuçta da nesnelerin bazı özelliklerinin ve nesnelere ilişkin
bilgilerimizin değişmesidir. Bu (ikinci) özellik sayesinde, aynı zamanda fiziksel nesnelerin
hareketlerinin de farklı şekilde tanımlanmasına olanak sağlanmaktadır. M. Schlick, Newton
fiziği ile rölativist fizik çerçevesinde fizik nesnelerin nasıl farklı açılardan görüldüğünün
analizini yaparken (Schlick 1968, s. 37-38) “mekân”, “geometri” ve “fizik nesneler”i ve
aralarındaki ilişkiyi, Kant’ın bu konuyu ele alışından çok farklı bir açıdan yorumlamaktadır.
Kant gibi Schlick de mekân algımızın analizinin aslında bir doğa felsefesi olduğu
düşüncesindedir (1968, s. 30). Bu analiz de sonuçta geometrinin yorumlanmasına dayandırılır.
Dolayısıyla, felsefenin geleneksel problemi olan fizik nesneler dünyasının anlaşılması, bir
bakıma geometrinin ne olduğunun ve mekânla geometri arasındaki ilişkinin anlaşılmasına
dayandırılmıştır.
Buraya kadar yapılan açıklamalardan anlaşılabileceği gibi, geometri ne sadece formel
bir sistem olarak görülebilir ne de sadece fizik cisimlerin hareketini tasvir etmekle sınırlı
kalabilir. Dikkatler geometrinin kendisine yönelmiştir; aşağıda üzerinde durulacağı gibi
sorun, geometrinin epistemolojik yorumudur.
Geometri ile ilgili problemlerin önemli diğer bir özelliği Viyana Çevresi’nin aslında
geçmiş bazı felsefi sorunları sürdürdüğünü göstermesidir. Şüphesiz Viyana Çevresi’nin
felsefe sorunlarına kendine özgü bir yaklaşımı vardır; fakat sorunlar yeni değildir. Yeni olan
verilen cevaplardır.
Öte yandan, Viyana Çevresi felsefesini aslında Antikçağ’dan beri gelen bir anlayışın
son halkası olarak yorumlamak sanırım çok yerinde olacaktır. Bu zinciri kısaca
rasyonelleştirme olarak adlandırabiliriz. Bu rasyonelleştirmenin son adımı, Viyana Çevresi ile
birlikte, konuşma dilinin ayrı bir inceleme konusu yapılması sayesinde gerçekleşmiştir. Diğer
bir ifadeyle “Newton fiziği, Rölativist fizik ve Kuantum fiziği”, nesneler dünyasını anlaşılır
(rasyonel) hale getirmiştir yani bilim, yapısı gereği, nesneler dünyasını rasyonel bir tablo
halinde tasvir etmiştir. Benzeri bir başarı, çevre düşünürleri tarafından gerçekleştirilmiştir.
Fakat bu yeni denemenin eskisinden farkı, konuşma dilinin inceleme konusu olmasıdır.
Fizik dünyanın rasyonelleştirilmesi, matematik ve geometri aracılığıyla
gerçekleştirilmiştir. Şimdi artık konu, konuşma dilidir, kullanılan araç ise “mantık”tır. Mantık
çalışmaları konuşma diline uygulanmakla, onu kaypaklıklar, çok anlamlılıklar,
belirsizliklerden arınmış bir hale, yani rasyonel bir tablo haline getirip kavramaya yönelmiştir.
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Fizik nesnelerden sonra “dil” de, rasyonelleştirilerek kavranılmaya çalışılmıştır. Bu özellik
rasyonelleştirme adımının son halkasıdır.
Kant, Newton fiziğinin kullandığı geometri (Öklid geometrisi) vasıtasıyla mekânın
tasvir edildiğini, mekânın biçimlenerek tanımlandığının farkındadır. Bu geometri ayrıca
gözlem ve deneylerin de bir ön koşulu durumundadır. Viyana Çevresi düşünürleri de aslında
bu bakış açısının dışında değildirler; onların da geometrinin bu özelliğini kabul ettiklerini
söylemek yerinde olacaktır. Fakat çevre düşünürleri, rölativist fiziğin farklı bir geometri
kullandığının ve dolayısıyla mekânın, Kant’ın düşündüğünün aksine, tek ve zorunlu bir
tasvirinin söz konusu olmadığının da farkındadırlar.
Diğer bir deyişle, Kant ve çevre düşünürleri arasında geometrinin, deney ve gözlemi
öncelemesi ve böylece ona anlam vermesi konusunda köklü bir görüş ayrılığı yoktur. Fakat
Viyana Çevresi düşünürlerinin Öklid dışı geometrileri bilmeleri, geometrinin apriori bir
yapıda olduğunu destekleyecek nedenleri de ortadan kaldırmıştır. Ama geometrinin kendisine
ve geometriye ilişkin bilgilerimizin dayandığı temellere ilişkin sorular ortada durmaktadır.
Onların metafizik karşıtı tutumları dikkate alınırsa, bu konuda bulunmak istenilen çözümlerin
de kendi içlerinde bazı sınırları bulunacaktır.
Viyana Çevresi’nin Kant eleştirisi, geometrinin kendisinin, deney ve gözlemle olan
ilişkisini yeniden tanımlanması sonucunu doğurmuştur. Fakat çevre düşünürlerinin gündemini
sürekli meşgul etmiş olan sorun, geometrinin temellerine ilişkin tartışmalar olmuştur. Bu
soruna bakış ve çözüm önerileri, onların felsefi anlayışlarını açık olarak yansıtan en güzel
örnektir.
Yeni Kantçı filozofların, Öklid dışı geometriler ve fizikteki gelişmelere bağlı olarak
ortaya çıkan sonuçların Kant’ın felsefesini şu iki noktada sarsmış olmasına bir itirazları
yoktur (Friedman 1999, s. 45): Öklid geometrisinin sezgisel olarak apaçık olduğu inancı ile
deney ve gözlemi yine sadece aynı geometrinin biçimlendiğine ilişkin görüş. Ancak Yeni
Kantçı filozoflara göre, Kant’ın çok temel görüşü durumunda olan “fizikte, mekânın aşkın
olma görevini sürdürmesi ve geometrinin fizik içindeki yeri” ise önemini korumuştur.
Gerçekten de geometri, fizik bilimi içindeki yerini korumanın da ötesinde çok daha merkezi
bir noktaya ulaşmıştır. Fakat soru, her iki disiplin arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağıdır.
Bunun için geometrinin temellerinin ne olduğunun sorgulanmasına, yani epistemolojik bir
araştırmaya da gerek vardır.
Ortada sadece Öklid geometrisi olsaydı, Kant’ın bu geometriyi fizik dünyaya ilişkin
gözlem ve deneylerin apriori özellikte aşkın bir koşulu olarak kabul etmesi de anlaşılabilir
olabilirdi. Yine aynı şekilde Öklid geometrisi, “mekân”ın sezgisiyle kavranılan salt bir form
olarak kabul edilebilmesine de rahatlıkla olanak verebilirdi. Diğer bir ifadeyle, fizik dünyayı
anlamlandırmak için gerekli olan ön koşul durumundaki mekâna ilişkin bilgimizin ve
geometrinin kendisinin, apriori bir yapıda olduğu kabul görebilir ve onları kavrama
yönteminin de, sezgilerimiz olduğu varsayılabilirdi. Her şey yolunda giderken Öklid dışı
geometrilerin kurulması, geometrinin kendisinin, insan düşüncesi içindeki yerinin ve
geometrinin dayandığı temellerin sorgulanmasının gerektiği açıktır. Sonuçta hem mekân’ın
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kendisi hem mekân’a ilişkin tasavvurumuz hem “mekân” kavramı hem de bunların geometri
ile olan ilişkisi zamanla birer tartışma konusu haline gelecektir.
Mekân denilince ilk akla gelen özelliği, fizik nesneleri kuşatmasıdır. Yani fizik
nesneleri içinde barındırır ve dolayısıyla kendisi de bir yönüyle fizik dünyanın bir parçasıdır.
Fakat bir de tasavvur olarak “mekân”dan bahsedebiliriz. Kültürel, tarihi, toplumsal etkiler
veya fizyolojik özelliklerimiz, ama bir yönüyle de bilimsel veriler ışığında oluşturduğumuz
kavrayış biçimi, mekân tasavvurumuzu oluşturur. Bir kavram olarak “mekân” ise, günlük
konuşma dilinde beş harften oluşan bir kelime ile ifade edilir. Bu kavram mesela bilimde,
sanatta veya edebiyatta (farklı anlamlarda) kullandığımız bir kelimedir. Her üç “mekân”, biri
diğerine indirgenemeyen farklı özelliklere sahiptir. Mesela fizik mekânı, gözümüzün
fizyolojik yapısına bağlı olarak ve diğer birçok canlıdan farklı bir şekilde üç boyutlu olarak
tasavvur ederiz. Bu üç boyutlu mekân aynı zamanda n-boyutlu olarak, Öklid veya Öklid dışı
geometrilere uygun olarak da tasarlanabilir; bu tasarımla, tasavvur olarak kavranılan mekâna
birer örnektir. Türkçede “mekân” sözcüğü, bütün bu bilgileri taşıyan bir kelime ve aynı
zamanda belli bir anlamı olan bir kavramdır. Böyle bir kelime ile (mesela dışımızda mevcut
olduğunu düşündüğümüz) bir nesneye işaret ederiz. Bilgisayarı kuşaktan mekân, bizim
bedenimiz sarıp sarmalayan mekân, seyahat ettiğimiz arabanın içindeki mekân, hep bu
kelimenin işaret etme sınırları içinde bulunur. Bu kelime aynı zamanda bir anlama sahiptir;
yani kavram olarak bilgi verir ve bir tasavvuru içinde barındırır, onları taşır ve aktarır.
Eğer bu basitleştirilmiş şema içinde Kant’ı düşünürsek; tasavvur olarak mekân,
fiziksel nesnelerden söz edebilmek için bir ön şart konumundadır ve bu tasavvurlar da
sezgilerimizle kavranılırlar. Gerçekten de, eğer fizik nesneler tasavvurlarımızı belirleseydi,
farklı geometrilerden farklı kültürlerdeki değişik mekân tasavvurlarından söz edemezdik.
Kant’ın başarısı, fizik mekân ve onun tasavvuru arasındaki farkı görmesi ve felsefi
sonuçlarını irdeleyebilmesi olmuştur. Çevre düşünürleri, Kant’ın mekân tasavvuru ile ilgili
görüşlerine karşı çıkmışlardır. Fakat bu sonuç, Kant’ın “tasavvurlarımızın fizik dünyaya
anlam vermesi” konusundaki görüşlerini çürütmemiştir. Çevre düşünürleri arasında tasavvur
konusundaki tartışmalar, sorunun dilsel bir problem haline dönüşmesiyle sürmüştür. Daha
yerinde bir deyişle, sorunun dil ile ilgisini keşfetmişlerdir. Felsefi sorunların bir dil sorunu
haline dönüşümünün Viyana Çevresi’nin dünden bugüne ele aldığı (bu konuda bkz. Rossi,
2001) tüm sorunları doğrudan ilgilendirdiğini söylemek yerinde olacaktır.
M. Schlick, 1917 yılında zaman ve mekân konusunu ele almıştır (Schlick 1968 s.
VII/önsöz); R. Carnap’ın ise, Jena’da fizik bölümünde başlayıp daha sonra felsefe bölümünde
bitirdiği rölativite teorisinin aksiyomatik temelleri üzerine olan doktora çalışmasının
(Friedman 1999, s. 45) konusu da yine geometri ve mekân ile ilgilidir. Yani “mekân”a ilişkin
sorunlar Viyana Çevresi’nin hem başında yer almış hem de onun doğuşunu biçimlemiştir.
“Mekân” kavramının fizik bilimindeki gelişmelerle başlayan, bu felsefeyi de
ilgilendiren sorunları, çevrenin ilgi alanına giren tüm diğer temel problemlerle dolaylı ve
doğrudan bağıntı içinde düşünmek yerinde olacaktır. Diğer bir ifadeyle “mekân” ile ilgili
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olarak tartışılan sorunlar, “anlam problemi” ve “doğrulama problemi”, dolayısıyla da dil ile
ilgili olan sorunları bazen dolaylı bir şekilde tetiklemiş veya doğrudan etkilemiştir.
Bilimsel gelişmeler bağlı olarak ortaya çıkan ve Kant sisteminin yetersiz kaldığı yeni
duruma en çarpıcı çözüm, Reichenbach’ın 1920’de yayınladığı Relativitätstheorie und
Erkenntnis Apriori (Relativite Teorisi ve Apriori Anlayışı) isimli kitabında yaptığı
sınıflamadır (Friedman, 1999, s. 61; Coffa, 1991, s. 192).
Reichenbach bu kitabında, bilimsel bir teoride “ilişkilendirme aksiyomları” (“axioms
of connection”) ve “koordinasyon aksiyomları” (“axioms of coordination”) arasında bir
ayırım yapmıştır. Bu aksiyomlardan ilki, geleneksel anlamda empirik yasaları ifade eder; bir
bilimsel teoride, açık ve net bir şekilde tanımlanmış bazı kavramlar arasında ilişki kuran
yasalardır. Diğer bir deyişle onlar bildiğimiz fizik yasalarıdır. İkinci tür aksiyomlar ise bu
kavram ve terimlerin empirik içerikleri daha belirlenmeden, bu içeriklere yön veren
kavramsal çerçevenin ön koşulu durumundadırlar. Bu çerçeve, mantık kuralları kullanılarak
oluşturulabilir. Dolayısıyla, empirik içerikten yoksundurlar ama empirik olan kavramlara
anlam verirler. Mesela ışığın evrende eğik bir yörünge üzerinde hareket etmesi, ışığın
gözlenen özelliğine işaret eden empirik içerikte bir kavramdır; fakat böyle bir kavramı,
geometrinin aksiyomları ya da optik ilkeleri -yani koordinasyon aksiyomlarını- kullanmadan
tanımlamak da söz konusu değildir.
Friedman’ın sıkça işaret ettiği gibi, söz konusu “koordinasyon aksiyomları”nın
dayandığı fiziksel geometri artık ne Kantçı ne de empirist özelliktedir. Fiziksel geometri
empirik içerikli değildir çünkü gözlemlerle doğrulanmaz veya çürütülmez ama empirik
bilimlerdeki yasaların (yani bağıntı aksiyomlarının) doğrulanmalarını ve çürütülmelerini
mümkün kılar.
Bu bakış açısı içinde “apriori” kavramı ortadan kalkmış olmamaktadır, sadece Kant’ın
bu kavramı yorumlayışı tartışılır hale gelmiştir. Gerçi Öklid geometrisi Newton’un fizik
sistemi için yine bir ön koşul durumundadır ve bir koordinasyon aksiyomu olma özelliğini
sürdürmektedir. Ancak, geometrinin kendisini artık apriori ve sezgisel bir özellikte
tanımlamak olanağı yoktur. Çünkü ortada Öklid dışı geometriler vardır ve bunlardan biri
Genel Rölativite Teorisi için topolojik özellikte bir “koordinasyon” sağlamaktadır.
Topolojik özellikte olması, geometrinin fizik dünya ile olan bağıntısı konusuna yeni
bir boyut getirmektedir. Çünkü bu geometrinin aksiyomlarının oluşturulmasında, sezgi
dışında başka yöntemlerin kullanılmasından söz etmek artık imkân dâhilindedir. Gerçi
geometrik gösterim, Kant’ın işaret ettiği gibidir; yine deney ve gözlemden önce gelmekte ve
ona anlam vermektedir. Yani deney ve gözlemin ön koşulu durumundadır. Fakat artık
kullanabileceğimiz farklı geometrik modellerin olduğu ve bu farklı modellere göre de
gözlemlerin farklı bilgi vermek durumunda olduğunun ayrımına varılmıştır. Bu modeller aynı
zamanda farklı mekân tasavvurları oluşturabilmek ve mekânı farklı fizik içerikte
düşünebilmemize olanak vermektedir.
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Görüldüğü gibi çevre düşünürlerinin ilgisinin Kant felsefesine, özellikle de mekân ve
geometri üzerine odaklanması sebepsiz değildir. Sorgulanan problem, elbette geometrinin ve
mekânın kendisidir aynı zamanda geometri ile fizik nesneler arasındaki ilişki üzerinedir.
Geometri, fizik dünya hakkındaki bilgilerimizin yine ön koşulu durumundadır. Fakat bu
önkoşul, Kant’ın onu yorumlayışından farklı ve empirik felsefeye uygun olmalıdır.
Bütün bu tartışmaların çıkış noktasını ise, belki de şu şekilde tespit etmek
mümkündür: Geometrik model değiştirildiğine, fizik dünya ile ilgili bilgilerimizde de
değişiklik olmaktadır.
Öncelikle Reichenbach, Kant’ın apriori kavramı ve dolayısıyla geometri ile ilgili
düşüncelerine alternatif nitelik taşıyan yeni çözümler önermiştir (Coffa, 1993, s. 190 vd.).
Ancak bunlar zamanla yeni sorunları da beraberinde getirmiştir.
Bu sorunlar, bilimi olduğu kadar, duyu organlarımız aracılığıyla elde edilen günlük
bilgilerimizin sorgulanmasını da kapsamaktadır. Bu sorgulama geometri ile ilgi içindedir.
Geometri sadece bilimsel bilgileri değil, içinde yaşadığımız fizik nesnelere ilişkin günlük
bilgilerimizi de ilgilendirmektedir. Çünkü fizik nesnelere ilişkin bilgilerimizde de geometri
bir şekilde işin içindedir.
Hareket eden her cisim, sonuçta geometrik bir gösterimin konusu içine girer. İçinde
yaşadığımız fizik nesnelerin her türlü hareketini eğik bir çizgi, bir doğru veya kırık bir çizgi
(geometrik bir gösterim) ile ilişkilendiririz. Fizik nesnelerin birbirlerine göre konumları,
hareketleri hatta şekilleri bu nesnelere ilişkin bilgimizin asli unsurlarıdır. Ayrıca fizik
nesneleri bir mekân içinde kavrarız.
Kant ile geometri doyurucu bir felsefi çerçeve içine oturmuştu ama yeni gelişmeler
geometriyi tam bir bilinmezler okyanusuna attı. Dolayısıyla, geometrinin yukarıda da işaret
edildiği gibi özellikle fizikteki uygulamaları, yeni sorunların ve yeni cevaplara uygun bir
ortamın doğmasında etkin bir rol üstlenmiştir. Çünkü geometri, fizik nesnelere ilişkin
bilgilerin biçimlenmesinde, bu bilgilerimizin oluşmasında birinci dereceden sorumludur. Bu
durumda fizik dünyanın bilgisini sorgulamak, aynı zamanda geometrinin ne olduğunu
sorgulamak anlamına gelmektedir. Öte yandan, geometrinin genel olarak bilginin kendisi için
-deyim yerindeyse- bir model konumunda olduğunu ayrıca belirtmek gerekir.
Böyle bir ortamda fizik dünyaya ilişkin sıradan bilgilerimiz, G. Frege ile birlikte dil
açısından görülmeye başlanmıştır. Daha yerinde bir deyimle, özellikle Frege ile birlikte,
konuşma dili ayrı bir problem alanı halini almaya başlamıştır. Bu problem çerçevesinde hem
Kant felsefesi hem de fizik nesnelerle ilgili geleneksel felsefe problemleri hem de geometriyi
ilgilendiren sorunlar yeni bir zemin üzerinde tartışılır hale gelmişlerdir. Özellikle Frege ve
Russell gibi düşünürler sayesinde dil, bağımsız bir problem alanı olmuştur. Bu alan, sadece
mekân ile ilgili yukarıda işaret edilen sorunları değil, aynı zamanda gerek Kant gerek diğer
birçok geleneksel problemin de yeni bir zemin üzerine tekrar ele alınmasına olanak vermiştir.
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Dil zemini üzerinde yapılan tartışmaları “anlam problemi” olarak nitelendirmek
mümkündür. Bu problemi, basitçe ve kabaca, hakkında şu veya bu şekilde bilgi sahibi
olduğumuz fizik dünya ve bu dünyaya ilişkin bilgilerimiz arasında kalan bir alan olarak
görmek muhtemeldir. İşte aradaki, bu alanın adı ‘dil’dir.
Bir felsefe probleminin dil düzeyinde ele alınması, mesela fizik nesnelerin varlığı gibi
bir sorunu da tartışma gündemi dışında bırakmaktadır; varlığını sürdürebilen bazı geleneksel
sorular ise, yeni bir açıdan ele alınmak durumundadır. Gerek geleneksel sorunların gerek yeni
sorunların niçin ve ne şekilde bir anlam problemi olarak görüldüğü zaten bu kitabın
konusudur.
Sorunların “dil” zemini üzerinde ele alınabilmesinin gerekçesini basitçe ifade etmek
hiç de zor değildir. Çünkü dil, farklı türden bilgilerin taşıyıcısı durumundadır. Söylemek
istediklerimizi dil aracılığıyla ifade ederiz.
Bilgilerimizin bir özelliği, doğrudan algıladığımız fizik dünya ile ilgili olmasıdır aynı
zamanda bu bilgileri aktarabilir ve onları paylaşabiliriz. Algıların kişisel, sadece bireylerin
kendi gözlemleriyle ilgili olmasına karşılık paylaşılan bilgilerin kişiler arası olma özelliği de
vardır. İlki, öznel (sübjektif); ikicisi ise, nesnel (objektif) türden bilgidir. Kavramlar ve
yargılar, kelimeler ve önermeler aracılığıyla bireyler arasında aktarılır.
Kelimeler ve önermeler aracılığıyla aktarılan bilgiler, algıladığımız fizik dünyaya ait
olabildikleri gibi, sübjektif özellikteki duygularımızı da aktarabilirler. Ne tür bilgi aktarırlarsa
aktarsınlar, iletişimin kurulabilmesi için sonuçta kelimelerin aynı anlama gelmeleri, yani
herkes tarafından aynı şekilde anlaşılması gerekir.
Dikkat edilirse burada en azından iki tür bilgi söz konusudur: ilki, aktarılan bilgi;
ikincisi, bu bilginin nasıl aktarıldığını ve ne söyleyeceğimizi -yani dilin kullanılmasınıbilmemizdir. Eğer neyin nasıl söylendiğini ve aktarıldığını sorgularsak, bir yandan dilin
formel yapısını diğer yandan da dilin anlam boyutunu dikkate almamız gerekecektir.
Dilin anlam boyutunun farkına varılmasında dönüm noktası şüphesiz Frege’dir.
Russell ve Frege başta olmak üzere o dönemin mantık ve matematikçilerinin çalışmaları ise,
dilin formel yapısının ve işleyişinin gündeme gelmesinde ve anlaşılmasında baş rolü
oynamıştır.
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Uygulamalar
1) Fizik dünyanın rasyonelleştirilmesinde matematik ve geometrinin etkisini
tartışınız.
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Uygulama Soruları
1) Mekân kavramının özelliklerini modern felsefe açısından açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde fizik dünyanın kuruluşunda geometri ve matematiğin işlevini, felsefedeki
gelişmeleri de değerlendirerek ele aldık. Bu gelişmelerin dil ve anlam problemi ile ilgisi
vurgulandı.
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Bölüm Soruları
1) Fizik dünyanın anlaşılmasında “mekân” kavramının işlevini açıklayınız.
2) Mantık alanındaki gelişmelerin Pozitivist Felsefe’ye etkilerini tartışınız.
3) Viyana Çevresi’nin Kant eleştirisini değerlendiriniz.
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3. POZİTİVİZMİN TEMELLERİ (DEVAM)

36

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Fizik dünyanın ile kurduğumuz ilişkinin duyum ve kavram ilişkisi üzerinden
değerlendirerek, Pozitivizt Felsefe'nin bu problemi nasıl ile aldıklarını incleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Fizik dünyanın kuruluşunda duyumlar ve kavramlar arasında nasıl bir ilişki
vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Pozitivizmin
(Devam)

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Temelleri Fizik
dünyanın
ile •
kurduğumuz
ilişkinin
duyum ve kavram ilişkisi •
üzerinden açıklanması ve
Pozitivist Felsefe’nin bu •
probleme
katkısının
anlaşılması.

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
• Fizik dünya
• Duyum
• Duyumculuk
• Kavramlar
• Anlam problemi
• Tutarlılık teorisi
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Giriş
Deney ve gözlemin, yani algılarımızın, dış dünya hakkındaki bilgilerin elde
edilmesinde vazgeçilmez bir yeri vardır. Ne var ki, duyu organlarımız aracılığıyla elde edilen
bu bilgiler öznel bir temel üzerine kurulmuşlardır. Çünkü her türlü algı, o anki yaşantımız ile
ilgi içinde olmak zorundadır. Gözlemi yapan kişi, belli bir olayı, o anki yaşantısı içinde
kavramak durumundadır. Deney ve gözlemin, algılayandan bağımsız bir fizik dünya hakkında
bilgi verdiğini her türlü tartışmayı bir kenara bırakarak kabul etsek bile, bilginin üzerine
kurulduğu zeminin kendisi özneldir. ‘Ben’, fizik dünya hakkında bilgiye, gözlem veya deney
yaptığım andaki (bütünüyle öznel yapıda olan) yaşantım aracılığıyla sahip olabilirim.
Algılarım, yani öznel deneyimlerim, dil aracılığıyla bilgi haline gelirler ve aktarılırlar.
Dolayısıyla, sübjektif temel üzerine kurulmuş fizik dünyaya ilişkin bilgilerimizin objektifliği
dil sayesinde sağlanır.
Kavramları ifade etmede kullandığımız kelimeler de aslında sübjektif ve objektif
bilgileri birlikte taşırlar. Örneğin, korkuyla bağıran bir çocuğun ağzından çıkan “köpek”
kelimesi, gözlemlenen bir nesneye işaret eder. Bu kelimede aynı zamanda anne tarafından
hemen algılanan bir korku yükü de mevcuttur. Bu satırları okuyan bir kimse ise, kelimenin
taşıdığı anlam dolayısıyla ne tür bir nesneden söz edildiğini derhal anlayacaktır.
Kelimelerin taşıdıkları bilgi içerikleri, bir bakıma onların anlamı, yukarıdaki örnekten
de görüleceği gibi farklı düzlemlerdedir. Bir kavram, kişiye göre değişen duygusal bir içerik
kadar, herkes için ortak olan bilgisel bir içerik de taşıyabilmektedir.
Kavramların ortak bilgisel içeriklerini başkalarıyla paylaşmanın ve içeriklerini
aktarabilmenin yolu, göstermek, işaret etmektir. Mesela “köpek” kelimesinin ne anlama
geldiğini, o nesneyi işaret ederek anlatabiliriz.
Duygusal içerikli, kişisel ve öznel özellikli bir tür bilgi içeren kavramların, gözlem ve
deneyle ilgileri olsa bile, çok yoğun bir şekilde yaşantıları ilgilendiren bir tarafları da vardır.
Bu durum elbette her kavram için geçerli değildir. Yukarıda geometriyle ilgili olarak
işaret edilen özellikler hatırlanırsa, bazı kavramların duygusal içeriklerinden söz etmek de
doğru olmayacaktır. Gerçi her kavram, işitildiğinde (veya okunduğunda da) o andaki
yaşantımız ve bilincimiz ile ilişkili içindedir. Ama bu tür kavramların duygusal içeriklerinden
söz etmek hiç de gerekli değildir.
Öte yandan bazı kavramlar deney ve gözlem hakkında nesnel bir bilgi taşısalar da,
deney ve gözlemden elde edilmeyen bazı ön kabuller içerebilirler. Tek tek kavramların
içerdikleri bazı bilgiler, ancak başka kavramlarla olan ilişkileri çerçevesinde bir anlam
taşıyabilir. Newton fiziğinde söz gelimi “F=m.a” formülünde “kuvvet” kavramı, “kütle” ve
“ivme” kavramıyla ilişkili olarak tanımlanmıştır. Bir fizik sistemi içindeki kavramlar, yargılar
ve dolayısıyla onların içerikleri, basit bir örneği yukarıdaki formülde görüldüğü gibi,
birbirlerine (âdeta bir ağ şeklinde) bağlanırlar. Karşılıklı ilişkilerin oluşturduğu böyle bir
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bağın kendisi ayrı bir bilgi kaynağı olarak karşımıza çıkar. Bu bağı oluşturan yargıların
taşıdıkları bilgi (knowledge, cognition/Erkennen), duyu organlarımız aracılığıyla fizik
dünyadan elde edilen bilgilerden (acquaintance/Kenen veya yaşantı/experience/Erleben)
farklıdır. Çünkü sistem içindeki yargıları birbirleriyle ilişki içinde kavrarız. Bu ilişkiler ağının
oluşturduğu bütünlük, yani bilimsel sistem, yargılar arasında mantıksal, dilsel, matematik vb.
kurallar aracılığıyla oluşturulabilir. Gerek bu kuralların bilgisi, gerek bu gibi kurallar
kullanılarak oluşturulan sistemin taşıdığı bilgi, gerek bu gibi kurallar kullanılarak oluşturulan
sistemin taşıdığı bilgi, duyularımızla aldığımız bilgiden farklıdır. Bilimsel bir teori veya daha
genel ifadesiyle bir bilgi sistemi, bu anlamda kavramlar arasında kurulan ilişkiler yumağıdır.
Kavramlar arasında mantık, matematik, gözlem, ölçme, deney vs. kullanarak, kısaca
bilimsel çalışmalar sonunda kurulan ilişki, aynı zamanda tutarlı bir sistemden sözedilmesini
gerektirir. Çünkü yargılar arasına kurulan ilişkilerin çelişik sonuçlar vermemesi gerekir.
Sistem elbette deney ve gözlemlerle uygunluk içinde olmalıdır ama aynı zamanda mantıkça
tutarlı bir yapıda olmalıdır. Teorik yargıların gerek kendi aralarındaki ilişkiler gerekse deney
ve gözlem önermeleriyle olan ilişkisi “mantıksal” özellikte olmak durumundadır. Çünkü
özellikle teorik ifadelerde bu ilişki, dedüktif özellikte bir çıkarım ilişkisidir; dolayısıyla
mantık kurallarına uygun geçerli bir çıkarım olmak durumundadır. Mantıksal ilişkinin bir
ucunda teorik ifadeler arasında kurulan ilişki, diğer ucunda ise gözlem önermeleriyle yasalar
(yani teorik ifadeler) arasında kurulan çıkarım ilişkisi bulunur.
Teorik ifadelerle (mesela kanunlarla) gözlem önermeleri arasındaki öncelik/sonralık
ilişkisi, kitap içinde ele alınacak olan “uygunluk” ve “tutarlılık” teorileri çerçevesinde
açıklanmaya çalışılmıştır. Fakat biz burada öncelikle Viyana Çevresi düşünürlerinin
başlangıçta kavramların (veya yargıların) kendi aralarındaki ilişkisini ne şekilde gördüklerini
ele alalım. Buradaki en güçlü referans noktası ise şüphesiz Çevre’nin kurucusu M. Schlick’in
felsefe anlayışı olacaktır.
Schlick’e göre kavramların anlamları, aralarındaki mantıksal ilişkiler aracılığıyla
belirlenir. Buradaki anahtar sözcük, ‘mantıksal ilişki’dir. Tutarlılık teorisinin tipik bir örneği
olan bu anlayışa göre, sezgi, bilgiye ulaşılmada bir yöntem olarak kullanılmamıştır. Çünkü
bilginin söz konusu olduğu yerde tasavvurlar (images/Vorstellungen) değil, kavramlar vardır.
Fakat kavramları bilginin taşıyıcı öğesi olarak alıp, bir kavramın sahip olduğu anlamı
diğer kavramla mantıksal ilişkisi açısından açıklamak, bir noktadan sonra yeterli değildir.
Çünkü kavramlar, fizik dünyada algıladığımız niteliklerin bilgisini de içlerinde barındırırlar.
Mesela, kırmızı kavramı içinde birçok anlam taşır, bunlardan biri de ancak fizik dünyada bir
niteliğe işaret ederek ve dolayısıyla kırmızı bir nesneyi algılayarak gösterilebilir. Onun bu
özelliği artık diğer kavramlarla arasındaki mantıksal ilişkinin kapsamı dışındadır. Yani bir
noktada kavramların anlamı için bir “gösterme” bağıntısını dikkate almak gerekmektedir.
Schlick’in sözünü ettiği türeden bilgi (knowledge ve cognition), kavramlar arasındaki
formel ilişkilerle tanımlanır. Bir kavramın içeriğine ise yaşantı (experience/Erleben) ve
tanıma (acquaintence/Kenen) ile ulaşılır. Gösterme bağıntısı da yaşantı üzerine kurulur. Bu
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bağlamda, “kırmızı” sözcüğüyle bir nesneye işaret etmek, gösterme işleminin devreye girmesi
demektir. Bu işlem, o anki yaşantımız sayesinde gerçekleşir.
Kırmızı rengini algılamak ve farkına varmak, kişinin o anki ve sadece kendi
yaşantısıyla bir örtüşme içindedir. Yaşantıyla farkına varmak, o nesnenin bilgisine sahip
olmak demek değildir. Nitekim, hayatında ilk defa, örneğin, bir cep telefonu gören bir
kimsenin sadece algılarıyla o nesneni ne olduğunu bilmesi, o nesne hakkındaki bilgilerde bu
yolla ulaşması beklenemez.
Bilgi, aktarılabilir bir özelliktedir; aktarma ise, Schlick’e göre, formel işlemlerle
sağlanır. Bir kavramın içeriği, kişiseldir; yaşantı bu içeriğe ulaşmanın yoludur. Bir kavramın
içeriği işaret etme yoluyla aktarılabilir. Böyle bir aktarma kişiseldir ve o kişinin bireysel
yaşantısı çerçevesinde gerçekleşebilir. Yaşantı sonucunda ulaşılan içerik, bireyin kişisel
deneyimine bağlıdır ve aktarılabilir özellikte değildir. Hiç böbrek sancısı çekmemiş bir
kimseye o anki yaşantının aktarılması, doğuştan kör bir kimseye kırmızı rengin (belirli bir)
bilgisinin verilebilmesi söz konusu olabilir mi? Dolayısıyla (bu tür olgulara karşılık gelen
kavramlar ile ilgili olarak) yaşantıya bağlı olarak ortaya çıkan bir “tanıma” söz konusudur;
ama kavramın kendisinin aktardığı bir bilgi söz konusu değildir.
Bu bakış, Kant’ın düşünce dünyası ve fizik dünya arasında sezgi aracılığıyla kurduğu
köprüyü de yıkmış olmaktadır (Friedman, M. 1997, s. 27) çünkü başta bilim olmak üzere tüm
sistemli bilgilerimiz formel/mantıksal bir işlem olarak açıklanabilmektedir.
Kavramların taşıdıkları bilgi, yani aktarılabilir olan özellikleri, dilsel formların
kullanılmasıyla oluşur. Bu formlar, yani gramer kuralları ve kavramlar arası ilişkileri
düzenleyen mantık kuralları sayesinde bilgiye ulaşabiliriz, çünkü burada bir aktarma, özneler
arası iletişim ve denetleme mümkündür.
Kavramlar için bilginin söz konusu olduğu yerde ‘anlam’da söz konusudur. “Anlam”
problemi çevre düşünürlerinin ağırlıklı olarak üzerinde durdukları asıl problem
konumundadır. Viyana Çevresi’ni karakterize eden bu temel sorun, elinizdeki bu kitapta
ağırlıklı olarak ele alınmaktadır.
Dikkat edilirse, fizik dünya ile olan ilişkinin en alt basamağında duyumlar
yatmaktadır. Fizik nesneler hakkında bilgi ise kendi içinde tutarlı bir takım dilsel formlar
aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu bilgilerin fizik dünyadaki karşılıkları, yani doğrulukları veya
yanlışlıkları “protokol önermeler” aracılığıyla denetlenebilir. Protokol önermeler, o anda
algılanan, ama bir teori içinde anlam taşıyan önermelerdir. Yapılan bir deney sonucunu ifade
eden, örneğin “voltmetre şu an 2 amperi gösteriyor” ifadesi bir protokol önermedir. Böyle bir
önerme, bir teori tarafından öngörülen bir sonucun belirli bir andaki gözlemlerle test
edilmesidir. Bir protokol önerme bir yaşantı içermekle birlikte arkasında teorik bir kurgu ve
bu kurgunun verdiği anlam bulunur.
Kant’ın apriori formları, fizik dünyaya ilişkin bilgimize ön koşul olarak biçim
vermekteydi. İkisi arasındaki ilişkinin kurulmasında sezgi önemli bir rol üstlenmişti. Kant’ın
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bu görüşü, Viyana Çevresi Pozitivizmi’nin dayandığı duyumculuk ve empirizm açısından
kabul edilebilir olmaktan uzaktır. Ne var ki, Schlick’in görüşü de sözkonusu ilkelere çok
uygun değildir. Çünkü bilgi, akıl temeli üzerine inşa edilmiştir. Duyumlar, bilginin kaynağı
değildir; sadece ham verileri sağlarlar. Fizik dünyanın mantıksal bir tasarım olarak inşası,
aralarındaki farklara rağmen Carnap, Wittgenstein gibi çevre düşünürlerinin ortak amacıdır.
Wittgenstein’ın resim teorisinde (picture theory) ve Carnap’ın dünyanın mantıksal inşasında
(Logische Aufbau der Welt) hep bu amacı görmek mümkündür. Diğer bir ifadeyle, Viyana
Çevresi’nin vatanındaki filozoflar, ağırlıklı olarak tutarlılık teorisinin sıkı savunucuları
arasındadır.
Tutarlılık teorisi dışında bir de uygunluk teorisi olduğu, bu teorinin de başta B. Russell
ve A. J. Ayer gibi düşünürler tarafından savunulduğu bilinmektedir. Bu düşünürler için bilgi,
“temel önerme” adını verdikleri ve fizik dünya hakkında doğrudan bilgi veren gözlem
önermeleri vasıtasıyla oluşturulur. Her iki görüş ile ilgili ayrıntılı bilgi bu kitabın konusu
içinde yer almaktadır.
Her iki görüşün, aralarındaki karşıtlığa rağmen, Kant felsefesine karşı olmaları
bakımından ortak bir noktası vardır. Bu ortaklık sadece Kant felsefesine değil, geleneksel
felsefeye -daha yerinde bir deyime- metafiziğe karşı olmak konusunda daha yoğun bir şekilde
karşımıza çıkar.
Yukarıda çeşitli vesilelerle işaret edildiği gibi metafizik karşıtlığı, Viyan Çevresi’nin
doğuş gerekçelerinden biri olmanın ötesinde, onların çalışma programının ana başlıklarından
biri olmuştur. Kısaca metafizik karşıtlığı Viyana Çevresi’ni karakterize eden bir özelliktir.
Fakat bütün bu özelliklere rağmen şöyle bir soru sorulabilir: Gerçekten Viyana
Çevresi, metafizik soru ve cevaplara sırtını dönebilmiş ve onların dışına çıkabilmiş midir?
Dolayısıyla da geleneksel felsefeden ayrı olarak tanımlanabilir mi?
Asırlar boyunca işlenegelmiş metafiziğin bir anda felsefeden uzaklaştırılması hiçbir
şekilde mümkün olmamıştır. Felsefeden uzaklaştırmak için de olsa, metafizik bir sorun
üzerinde düşünmek, bu sorun ile ilgili başka sorunların ele alınmasını ve sonuçta metafiziğe
yeni bir halka eklenmesini gerektirmiştir. Yani çevre düşünürleri sayesinde geleneksel
metafizik adeta güncelleşmiş ve daha da yoğunlaşmıştır.
Fakat Viyana Çevresi’nin, sanırım ve asıl önemli özelliği, Antikçağ ile başlayan
felsefe geleneğinin son halkası olmasıdır. Bu geleneğin bir özelliği, fizik dünyada bir
düzenliliğin olduğunun kabul edilmesi ve gerek felsefenin gerekse bilimin bu düzenliliği
rasyonel bir şema haline getirmek suretiyle anlaşılabilir kılma çabasıdır.
Şüphesiz bilim ve felsefe de dâhil olmak üzere her bilgi sisteminin amacı, “bir şey”
hakkında anlaşılabilir bir sistem oluşturmaktır. Anlaşılabilirlik, yani rasyonelleştirme, bir
sistemin tutarlı olması, mantıksal bir işleyişinin (yani aklımızın işleyişine uygun) olmasıdır.
Fakat iş burada kalmaz ve bu bilgi sisteminin konusunun da, açık veya örtük bir şekilde, yine
rasyonel bir yapıda olması gerektiğini kabul etmek gerekir. Bir bilgi sistemi mesela fizik
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dünyaya ilişkinse, konusu olan nesneler dünyasının (onu kavrayabilir olduğumuza göre)
rasyonel bir yapıda olması gerektiği bir şekilde öngörülür. Tabiatın kendisinde, bilimin
yapısına uygun rasyonel bir işleyiş, kısaca bir düzenlilik (yani bir kozmos) vardır. Newton
sistemiyle doruk noktasına ulaşan dünya görüşünün öngördüğü nesneler dünyasının özelliği,
rasyonel ve determinist yapıda olmasıdır. Aristotelesçi anlayışa göre fizik dünya, bizim de
içinde yer aldığımız organik bir yapı olarak görülür; halbuki Newton sistemine göre fizik
dünya, bizim dışımızda ve bir saat gibi işleyen mekanik bir yapıdır. Ama bu yapı her iki
sisteme göre de düzenli olarak işleyen, rasyonel bir yapıdır: o bir ‘kozmos’tur. Çevre
düşünürlerini de bu gelenek içinde düşünmek yerinde olacaktır. Gerçi onların amacı, fizik
dünyaya ilişkin böyle bir sorgulama içinde olmak değildir. Çevre düşünürlerinin özellikle
başlardaki amacı, konuşma dilini mantık aracılığıyla analiz edip kavramak olmuştur.
Konuşma dilinin kaypaklığını, belirsizliğini, çok anlamlılığını mantık aracılığıyla, yani
rasyonel bir şema içinde kavramaya yönelmişlerdir.
Fakat bugün biz fizik dünyayı kaotik bir yapı (bkz. Ural, 2003) konuşma dilini de
puslu bir yapı (bkz. Ural, 2004) olarak kabul etme olanağına sahibiz. Yani aklımızın bir
özelliğini, rasyonel düşünüşümüzü, fizik dünyaya yansıtmak; onun yapısının ve işleyişinin bir
özelliği olarak görmek gereği artık yoktur. Benzeri şekilde, konuşma dilini de yine -örtük bir
şekilde de olsa- aklımızın bir ürünü ve rasyonel bir işleyiş içinde tasarlamak artık tek
alternatifimiz değildir.
Bu gelişim çerçevesinde Viyana Çevresi felsefesini, “konusunu rasyonelleştirerek
kavrayan ama aynı zamanda onun rasyonel bir yapıda olduğunu -örtük bir şekilde de olsakabul eden” (metafizik içerikli) geleneksel felsefi anlayışın bir devam şeklinde yorumlamak
mümkün görünmektedir.
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Uygulamalar
1) Pozitivist felsefenin anlam problemine yönelmesinin arkasında hangi felsefi
problemler bulunmaktadır. Tartışınız.
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Uygulama Soruları
1) Kavramların fizik dünyanın anlaşılmasında ve kurgulanmasındaki işlevini
açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Fizik dünyanın ile kurduğumuz ilişkinin duyum ve kavram ilişkisi üzerinden
değerlendirerek, Pozitivizt Felsefe'nin bu problemi nasıl ele aldıklarını inceledik.
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Bölüm Soruları
1) Schlick’e göre kavramların anlamları nasıl belirlenir? Açıklayınız.
2) Pozitivist felsefenin Kant eleştirisini değerlendiriniz.
3) Pozitivizmin anlam problemi ve mantık arasında kurduğu ilişkiyi açıklayınız.
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4. GÜNÜMÜZ POZİTİVİZMİN ÖNCÜLERİ (1)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Pozitivizmin doğuşu ve Simon-Comte ekolü ile Viyana Çevresi ekolünün kuruculuları
ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Pozitist felsefenin temelleri hangi filozoflara dayanmaktadır?
2) Pozitivizmin kurucuları kimlerdir?
3) Viyana Çevresi’nin pozitivizm yorumunu değerlendiriniz.
4) Viyana Çevresi’nin pozitivizm yorumu ile S. Simon-A.Comte poztivizmi arasında
bir devamlılık ilişkisi var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Günümüz Pozitivizmin
Öncüleri

Pozitivizmin doğuşu ve
Simon-Comte ekolü ile
Viyana Çevresi ekolünün
kuruculularının
öğrenilmesi.

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
• Saint Simon
• Auguste Comte
• John Stuart Mill
• Ludwig Wittgenstien
• Ernest Mach
• Doğrulama
• Gottleb Frege
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Giriş
“Pozitivizm”, bilimsel bir yönteme işaret etmek amacıyla ve bu yöntemin felsefeye
uygulaması anlamında ilk defa Saint-Simon tarafından kullanılmıştır. Daha sonra Auguste
Comte ile birlikte pozitivizm, felsefi bir hareketin adı haline gelmiştir. Bu terim, sadece bir
ekol olarak felsefede değil, bilimde, sanatta, edebiyatta, hukukta belirli bir düşünce biçimini
ifade etmektedir. Farklı alanlarda kullanılmasının da etkisiyle bu sözcük çok farklı içerikler
kazanmıştır.
“Pozitivizm” sözcüğü, günlük hayatta olumlu bir düşünceyi, bir davranış biçimini
nitelemede kullanılır. Matematikte ise daha değişik bir anlamda, belirli özellikteki sayılar
kümesini, “pozitif sayılar kümesi”ni ifade etmektedir. “Pozitif yük”, “pozitif kutup” gibi
deyimlerdeki “pozitif” sözcüğü, deneysel bilimlere ait bir kavram olarak karşımıza
çıkmaktadır. “Pozitif bilimler” deyimiyle ise, kuralları belli olan, belirli kurallara göre işleyen
bir bilgi türü kastedilmektedir. Hukukta ise “pozitif hukuk” deyimi, “doğal hukuk” deyiminin
karşıtı bir anlam taşımaktadır. “Pozitivizm” sözcüğünün felsefedeki kullanımıyla bu
alanlardaki kullanımı arasında yer yer doğrudan yer yer de dolaylı bir ilişki görmek
mümkündür.
Felsefi bir görüş olarak pozitivizmin temel özelliği, bilimi tek geçerli bilgi olarak
görmesi ve olguları (facts) bilinebilen ve üzerinde inceleme yapılabilecek tek obje olarak
kabul etmesidir. Dolayısıyla pozitif bakış açısından felsefe, bilimsel yöntemi kullanması
gereken bir bilgi türüdür.
Bu ilkeler çerçevesinde aralarında kayda değer bir süreklilik olmasa da, pozitivist
felsefenin iki ayrı döneminden söz etmek mümkündür. İlk dönem S. Simon’la, ikinci dönem
ise Viyana Çevresi düşünürleriyle başlamıştır. Şimdi ilk dönem üzerinde kısaca duralım.
Saint Simon’un (1760-1825) kullandığı anlamda pozitivizm, toplumsal yapıyı bilimsel
çalışmalar vasıtasıyla ve bilimsel yöntemler kullanarak yeniden düzenlemeyi amaç edinen bir
tutumun adıdır. S. Simon’un böyle bir tutumu benimsemesi ve onu sosyal hadiselere
uygulamak istemesi sebepsiz değildir. Çünkü S. Simon Fransız devrimini yaşamıştır. Ayrıca
bu dönemde 18. yy endüstri devrimi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, toplumu her yönüyle
değiştirmiştir. Yeni yeni fikirler de bu dönemde kendini göstermeye başlamıştır. Nitekim S.
Simon, aralarında Ansiklopedist d’Alembert’in de bulunduğu düşünürlerin yanında eğitim
görmüştür. 17 yaşında Amerikan devrimine katılmış, daha sonraları başta Almanya ve
İngiltere olmak üzere çeşitli ülkelere seyahat etmiş, buradaki değişiklikleri görmüştür. Politik
hayatta aktif bir yol oynamıştır. S. Simon’a göre insanlık yeni bir çağda, bilimsel gelişmelerin
getirdiği yenilikler çağında yaşamaktadır. Toplum, Ortaçağ’daki yapısından kurtulmaktadır.
Bu değişikliklere paralel olarak eğitimde, politikada, ahlakta, kısaca hemen her alanda köklü
değişikler ortaya çıkmaktadır. İşte değişen topluma pozitivist esaslara göre, yani bilimsel bir
yöntem çerçevesinde yeniden yön vermek gerekir. S. Simon’la birlikte bu görüşü paylaşan
diğer düşünürler, Fransa’da Charles Fourier, Pierre Joseph Proudhon; İngiltere’de faydacı
ekolden Jeremy Bentham, James Mill, dolayısıyla da David Ricardo’dur. Bütün bu
düşünürlerde ortak olan görüş, toplumun bilimsel esaslarına veya diğer bir ifadeyle pozitif
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felsefenin prensiplerine göre yeniden kurulmasıdır. Fakat bu ilkeler, daha hemen başlangıçta
katılığını kaybetmiştir, birtakım değişmelere maruz bırakılmıştır. Mesela bu ekolün kurucusu
S. Simon, toplumdaki uyumu temin etmek görevini üstlenmiş olan ahlaki ve sosyal idealler
arasına Hıristiyanlığın ahlak prensiplerinin de katılması gerektiğini hayatının son yıllarında
(metafiziğe karşı olan tutumunu değiştirmeksizin) kabul etmiştir.
Bu gibi farklar dışında o dönem düşünülerinin paylaştıkları görüşe göre, pozitivist
felsefenin görevi, bütün bilimlerin ortak olan genel ilkelerini bulmak ve bu ilkelere göre
toplumun yeniden kurulmasını temin etmektir. Pozitif felsefe, bilimden ayrı bir yönteme sahip
olamaz. Dolayısıyla da bu felsefede, bilimsel bilgi dışında bir bilgiye (özellikle metafiziğe) ve
bilimsel yöntem dışında bir yönteme yer yoktur.
Pozitivist felsefenin temelleri aslında, aydınlanma dönemi filozoflarından İngiliz
empiristi Francis Bacon’a (1561-1626) kadar geri gitmektedir. Bacon, Aristotelesçi görüşlere
karşı çıkarak gözlem ve deneyim temele alınıp bilimin bu esaslara göre yeniden kurulması
gerektiğini savunmuştur. S. Simon ise, bilimsel yöntemi temele alarak topluma yeniden yön
vermek istemiştir. S. Simon’un görüşlerini yayan ve pozitivizmin gelişmesini sağlayan
düşünür ise Auguste Comte olmuştur.
A. Comte (1798-1857), S. Simon’un yanında yetişmiş ve fikirlerinden büyük ölçüde
etkilenmiştir. S. Simon’dan başka, değişik yönlerden de olsa, Carnot, Lagrange ve Laplace’ın
bilimsel çalışmaları Comte üzerinde etkili olmuştur.
Comte’a göre pozitivizmin amacı, toplum olaylarını incelemek ve topluma yön
vermektir. Comte felsefesinin çıkış noktası, onun meşhur üç hal kanunudur. Comte’a göre
insanlık tarihi, bireyin gelişim tarihi ve insan bilgisinin her dalı üç evreden geçmiştir: İlki
teolojik evredir. Bu evrede doğal hadiseler doğaüstü güçlerin neticesi olarak kabul edilmiştir.
İkinci evrede, yani metafizik evrede, doğaüstü güçler yerine soyut kuvvetlerin doğal
hadiselere sebep olduğuna inanılmıştır. Üçüncüsü pozitif evredir. Bu evrede hadiselerin
biricik idare edici sebeplerini aramak yerine gözlem ve akıl yürütme yardımıyla görünüşün
kanunlarını keşfetmeye yönelmişlerdir. Pozitif evrede, yani bilimsel evrede temel amaç, bize
faydalı olabilecek hadiselerin tespit edilmesidir. Comte bu üç hal kanunuyla, insanlığın
gelişimini tarihi evrimin bir neticesi olarak görmekle, S. Simon’dan ayrılmış olmaktadır.
Çünkü S. Simon’a göre yeni bilim (yani sosyoloji), o anki bilgilerden hareket ederken,
Comte’a göre sosyoloji de dahil olmak üzere her bilim kendi yöntemini tarih gelişimi içinde
oluşturacaktır. Comte pozitivizmi, sosyolojinin kurulmasına büyük katkı yapmıştır.
Comte’un İngiltere’deki çağdaşlarından olan Jeremy Bentham ve James Mill’e göre de
geçerli bilgi ancak bilimsel bilgi türünde olabilir. Bentham, ahlakı (etiği) kesin bilimler
örneğine göre kurmak istemiş, böylece pozitivist felsefenin prensiplerini ahlak alanına
uygulamaya çalışmıştır. Mill ve Bentham’a göre, nasıl tabiat kanunları keşfedilmek suretiyle
tabiat hadiseleri kontrol altına alınabiliyor ve kendi isteklerimizin doğrultusunda
kullanılabiliyorsa, aynı şekilde insan davranışlarına da yön verebilir. Bu suretle, geleneksel
ahlakın yerine bilimsel verilere göre düzenlenmiş ahlak anlayışı konulabilir. Bu görüşler daha
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sonraki pozitivistler üzerinde de etkili olmuş fakat hiçbir zaman tam bir uygulama alanı
bulamamıştır.
S. Simon ve A. Comte pozitivizminin izinden yürüyen diğer bir düşünür John Stuart
Mill’dir. J. S. Mill (1806-1873), James Mill’in oğludur. İlk orijinal eseri ekonomi üzerine
olmakla beraber felsefe ve mantıkta çok önemli çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaların başta
İngiltere’de olmak üzere büyük etkisi olmuştur. Önceleri Bentham’ın faydası görüşlerini
paylaşan Mill, daha sonraları Bentham’dan ayrılarak kendine has görüşler ileri sürmüştür.
Liberal düşüncenin önde gelen savunucularından olmuş, bu görüşün etkili olmasında rol
oynamıştır. Mill, bireysel gelişmeyi ve özgürlüğü savunmakla Comte’un katı görüşlerinin
dışına çıkmış, fakat toplumun yeni esaslara göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini
savunmakla da S. Simon-A. Comte pozitivizmini sürdürmüştür. Mill ayrıca Comte’un
görüşlerinde önemli düzeltmeler yapmıştır. Pozitivist felsefenin en önemli ilkelerinden olan
deneyciliği, yaptığı mantık çalışmalarıyla desteklemiştir; çünkü Mill’in mantık anlayışında
endüksiyon ön plandadır. Mill, mantığı bilimsel verileri dogmatik olarak değerlendirilmesini
önleyecek bir araç olarak kullanmak istemiştir.
“Pozitivizm” kavramını aslında Simon ve Comte geleneği ile özdeşleştirmemek, hatta
biraz daha farklı bir çizgi üzerinde düşünmek mümkündür. Simon ve Comte pozitivizmi
sosyal olayları ön plana alırken, başta fizik ve biyoloji olmak üzere doğa bilimlerini çıkış
noktası yapan diğer bir pozitivist anlayıştan da söz edebilir. Bu iki tür anlayıştan ilki “sosyal
pozitivizm,” diğeri ise “evrimci pozitivizm 11” deyimleriyle de anılmaktadır.
Evrimci pozitivizm, 19. yy’ın ikinci yarısından sonra doğa bilimlerindeki gelişmelere
bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle Darwin, Spencer ve Haeckel tarafından kurulmuş olan
evrim teorisi; Fechner, Wundt ve Lipps tarafından geliştirilen deneysel psikoloji, bilgiyi
pozitivist bir anlayışla ve bir evrim içinde ele alınmasına sebep olmuş ve zemin hazırlamıştır.
Bu anlayışın ilk büyük temsilcilerinden birisi Herbert Spencer’dır.
H. Spencer’a (1820-1903) göre evrim sadece fizik dünyada değil, biyoloji, psikoloji ve
sosyolojide de söz konusudur. Toplum, tıpkı bir organizma gibi gelişir. Ahlak da evrimin
sonuçlarından birisidir. Yani Spencer, evrimin sadece tabiatta değil, insanla ilgili her alanda
geçerli olduğu düşüncesindedir. Bilimlerin görevi bu gelişmeyi ortaya çıkarmaktadır. Felsefe
ise tek tek bilimlerin genellemesiyle işe başlar ve birleştirilmiş bir bilgiye ulaşmaya çalışır.
Spencer’ın pozitivist anlayışı, bilimin, görünüşün ötesine geçilemeyeceğini kabul etmesinde
kendini gösterir. Fakat Spencer pozitivist bir yaklaşımla, bilimin görünüşün bilgisini
araştırdığını söylese de, aynı zamanda görünüşün ötesinde ve görünenin bağlı olduğu,
sınırlandırılamayan, bilinemeyen kuvvetlerin mevcudiyetini kabul etmiştir. Spencer’a göre bu
noktada din kendini gösterir. Bilim, mekânın, zamanın, enerjinin ve diğer kavramların işaret
ettiği hadiselerle, onların görünüşleriyle ilgilenirken din bu hadiselerin özü üzerinde durur.
Spencer pozitivizminde materyalist ve spirtüalist görüşlerin birleştirilmesi söz konusudur.
Spencer’ın bu görüşü üzerine Lavoisier’ın maddenin korunumu ve R. Mayer’ın ısı ve iş
1

Bu ayrım ve bu ayrım içinde yer alan düşünürlerle ilgili daha geniş bilgi için bkz. Abbagnano, N.,

(1972).
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arasındaki eşitliği keşfetmesinin, yani bir bakıma fiziksel nesnenin ve enerjinin nesneler
dünyasının iki ayrı temeli haline gelmiş olmasının etkisi olduğu söylenebilir.
Spencer, biyoloji, sosyoloji, ahlak, psikoloji ve eğitim konularında yazılar yazmıştır.
Spencer’ı pozitivist yapan asıl özellik, felsefi analiz için bilimsel bilginin ve bilimin
metodolojisinin kullanılması gerektiğini savunmasıdır. Ayrıca Spencer, pozitivist açıdan
yorumladığı evrim düşüncesini bütün bilimlere uygulamıştır. Spencer’ın canlılar dünyasından
fiziksel nesneler dünyasına kadar uzanan bir alanda, yani her türlü olguda evrimi kabul
etmesinde Lylell ve Darwin’in etkisi olmuştur.
Yukarıda işaret edildiği gibi, sadece olguların bilinebileceğini ve bilginin bilimsel
yöntemlerle elde edilebileceğini kabul etmek, pozitivizmin temel ilkelerinden birisidir. Bu
ilkeye, Simon-Comte geleneğinde, bilimler ve dolayısıyla bilgi türleri arasında tarihi bir
sürekliliği olduğu görüşü eklenmiştir. Bu görüşe göre bilgilerimizdeki gelişme, bir önceki
yöntemlerden ve daha önce elde edilmiş bilgilerden yararlanarak yeni bilgilerin elde edilmesi
demektir. Aynı hadise, yani bilgilerimizdeki gelişme hadisesi ise, Spencer’a göre bilginin
kendisindeki evrimden ibarettir. Bu evrimde farklı disiplinler, özellikle fizik ve biyolojinin
yöntemlerini kullanmak durumundadırlar. Bu suretle, bilgilerimizi, tarihi gelişimin tabii bir
sonucu olarak gören anlayışın yanı sıra, bilgilerimizin (öncelikle fizik ve biyolojinin
yöntemlerinin kullanılmasıyla) evrimleştiğini kabul eden görüş ortaya çıkmıştır. Böylece ilgi,
bilimsel bilgilerin tarihi gelişiminden bilimlerin o anki özelliklerinin incelenmesine yönelmiş
olmaktadır. Bu ikinci görüş, çeşitli pozitivist anlayışlar arasında bir birliğin olduğuna ilişkin
bir kanaatin doğmasına sebep olmuştur. Nitekim benzeri bir ilke, daha sonra ele alınacağı gibi,
Viyana Çevresi düşünürlerinde de karşımıza çıkacaktır.
Tekçi (monist) görüş, önce Alman filozofu Ernst Haeckel (1934-1919) tarafından
savunulmuştur. Haeckel, zooloji üzerine çalışmalar yapmıştır. Evrimci bir hilozoist görüşün
savunucusudur. Bir biyolog olan ve aynı zamanda önemli felsefi çalışmalar yapmış olan Hans
Driesch üzerine önemli etkileri olmuştur. Haeckel’e göre madde ve enerji, temel varlığın
(substansın) ayrılmaz iki özelliğidir; diğer bir deyişle temel varlık, bu ikisinin bileşimi
demektir. Haeckel’ın görüşleri daha sonra biyologlar, psikologlar ve kimyacılar üzerinde
etkili olmuştur.
Tekçilik ve dolayısıyla pozitivizm, Hippolyte Taine’nin İngiliz Edebiyatı Tarihi
(1863) isimli eseriyle edebiyata da yansımıştır.
Evrimci pozitivizm, Cesare Lombroso tarafından hukuka, özellikle ceza hukukuna
uygulanmıştır. Bu ekol suçun insan organizmasının etkisiyle oluştuğunu, bu tür davranışların
kriminal antropoloji çerçevesinde tahlil edilebileceğini söylemiştir.
Spencer’ın etkileri Wilhelm Wundt üzerinde de görülür. Deneysel psikolojinin
kurucusu olan Wundt, materyalist monizm yerine psikofiziksel paralelliği koymuştur.
Wundt’a göre zihin, organik hadiseler kadar kendine has kuralara da tabidir. Spencer gibi
Wundt da dil, örf gibi insan toplumlarına ait kurumların evrim sürecine tabi olduğu
düşüncesindedir.
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Pozitivist felsefenin yeni bazı özellikler kazanarak farklı bir yapıya kavuşması 19. yy
sonlarında E. Mach ve R. Avenarius sayesinde olmuştur. Bu kitabın konusunu oluşturan bu
yeni pozitivist anlayış, olguları temele koyması ve bilimsel yöntemi esas kabul etmesi
bakımından ilkiyle aynı ilkeleri paylaşmaktadır. Fakat bu ikinci dönemde, özellikle Mach’ın
etkisiyle, olgular duyumlarla (empfindungen) özdeş olarak kabul edilmiştir: Olgular
duyumlardan ibarettir ve biz sadece duyumları bilebiliriz. Mach ve Avenarius için duyumlar,
(bu görüşün daha sonraki savunucularından olan) Pearson’a göre duyum izlenimleri, nötr
elemanlar olup, fizik ve psikolojik dünya bu elemanlardan ibarettir. Bu görüş daha sonra B.
Russell ve Wittgenstein’ın etkisiyle dil analizine yönelmiştir. Wittgenstein, Tractatus LogicoPhilosophicus isimli eserinde duyumlar demek olan olguları “atomik olgular” olarak
adlandırmış ve atomik olgularla dil arasında kurduğu bağıntı vasıtasıyla felsefi çalışmaları, bir
dil analizi haline dönüştürmüştür. Duyumların temele konulması, bu yeni pozitivist felsefeyle
Yeniçağ’ın Hume, Berkeley ve Locke gibi filozofları arasında bir bağıntı kurulması anlamına
da gelmektedir. Nitekim bazı Yeniçağ filozofları, Mach’la başlayan pozitivist felsefenin ilk
öncüleri olarak kabul edilir. Franz Brentano ve Theodor Gomparez ise yakın zamanlarda
Viyana Çevresi düşünürleri üzerinde etkili olan düşünürlerdir.

59

5. GÜNÜMÜZ POZİTİVİZMİN ÖNCÜLERİ (2)
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Giriş
E. Mach’ın çeşitli bilimlere ve fizyolojiye önemli katkıları olmuştur. Onun duyumları
temele koymasını da fizyolojide yaptığı çalışmalara bağlamak mümkündür.
Mach’ın duyumlarla ilgili görüşleri ve bilimsel çalışmaları kadar metafiziğe karşı olan
tutumu da yeni pozitivist felsefe üzerine büyük etki yapmıştır. Bu etkilere, Mach’ın, eski ve
yıpranmış dediği felsefeden uzaklaşmak istemesini de ilave etmek mümkündür. Şimdi kısaca
Mach’ın yeni bir felsefe anlayışının doğmasına yol açan ve bu felsefe anlayışının birçok temel
prensibini adeta özetleyen görüşlerini 2 kısaca ele alalım.
Ernst Mach’a (1838-1916) göre felsefi kavramlar bilimsel çalışmalar ışığında ele
alınmalıdır. Çünkü Mach, felsefeyi bilimden ayrı düşünmemektedir. Daha yerinde bir deyişle
Mach, bilimle felsefeyi birbirinden ayırmamaktadır. Mach’a göre bilimsel kavramlar felsefi
yönden tekrar ele alınıp aydınlatılmalıdır. Böyle bir çalışma yapmanın yolu, hem bilimsel
hem de felsefi kavramların tarihi gelişimleri içinde ne gibi anlamlar kazandıklarını
incelemektedir. Mach’ın, bilimsel çalışmalar ışığında kavramları yeniden tanımlama çabası ve
getirdiği yeni yorumlar çerçevesinde Newton sistemiyle ilgili düşünceleri, Einstein’ın
Rölativite teorisini kurmasında dolaylı bir etkisi olmuştur. Fakat öte yandan, aynı çalışmaların
bir sonucu olarak atomun varlığını kabul etmemesini de ayrıca vurgulamak gerekir.
Mach’ın bilim tarihi çalışmalarını temele almasının sebeplerinden belki de en
önemlisi, bilimsel kavramları duyumcu bir anlayışla yeniden yorumlamak, böylece metafizik
kavramları bilimden uzaklaştırmak istemesinden ileri gelmektedir. Diğer bir deyişle, bir
kavram, bu kavram bilimde kullanılıyor bile olsa, eğer duyumlara indirgenerek
tanımlanamıyorsa metafizik bir kavramdır. Mach’a göre bilimsel bilgi, duyum öğelerinin
fonksiyonlar bağlılığından başka bir şey değildir. Duyumlar sadece fiziksel nesneler
dünyasının değil, psikolojimizin de temelindedir. Mach’ın deyişiyle: “... Bedenimizi tamamen
bir kenara bırakıp duyumlar evreninin ilişkileri içinde yaptığımız bir inceleme dar anlamıyla
bir fizik çalışmasıdır, hâlbuki dikkatimizi bedenimize ve hepsinden öte sinir sistemimize
yönelttiğimizde bir duyumlar fizyolojisi veya psikolojisi çalışması yaparız. Bedenimiz,
diğerleri gibi, duyumlar evrenin bir parçasıdır 3.”
Evreni duyumlardan ibaret olarak gördüğü için Mach’a göre bilimler bir bütünlüğe
yönelmiş durumdadır. Tek tek bilimler, duyumların belirli yönleriyle ilgilenirler. Felsefe ise,
tek tek bilimlerden aldığı malzemeyi yorumlamak suretiyle olguları bir bütün olarak görür,
yani hem fizik hem de psikolojik hadiseleri tek bir sistem içinde toplar. Mach’a göre gerek bu
işlemde gerekse bilim kendi kavramlarını meydana getirirken zihnimiz, onun “düşünce
ekonomisi” adını verdiği ilkeye uygun olarak hareket eder.

2

Mach’in bilimsel çalışmaları ve felsefesiyle ilgili olarak daha geniş bilgi için bkz. Ural, Ş., (1981).

3

Mach, E. (1959), s. 311.
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Mach’ın bu görüşleri ve Viyana Üniversitesi’nde yaptığı çalışmalar, büyük bir etki
yaratmış ve daha sonra Viyana Çevresi adıyla anılacak olan pozitivizme yön vermiştir. Şimdi
kısaca Mach’ın görüşlerinin ne şekilde geliştirildiğini ve kimlerin üzerine etki yaptığını
görelim.
Mach’ın 1985 yılında kurucusu olarak görev yaptığı Endüktif Bilimler Felsefesi isimli
kürsüye 1922 yılında Moritz Schlick atanmıştır. Schlick (1882-1936) de Mach gibi aslen
fizikçidir. Doktorasını da tanınmış fizikçi Max Planck’ın yanında yapmıştır. Yapmış olduğu
fizik çalışmaları (özellikle de relativist fizik üzerine yaptığı çalışmalar) onu bazı eski felsefi
kavramların bilimsel çalışmalar dolayısıyla yer yer yetersiz kaldığı yer yer de işe yaramadığı
görüşüne ve dolayısıyla felsefi çalışmalara çekmiştir. Schlick’in fizikten felsefeye
yönelmesinde, başkanı bulunduğu kürsüde süregelen Mach geleneğinin de şüphesiz etkisi
olmuştur. Schlick de aynı geleneği sürdürmüş, böylece Mach’ın düşüncelerinin ve yaptığı
çalışmaların yayılıp gelişmesinde katkısı olmuştur.
1922 yılından itibaren Viyana Üniversitesi’nde Schlick’in girişimiyle ve
başkanlığında, hepsi farklı alanlardan gelen bilim adamlarının katılmasıyla toplantılar
düzenlemeye başlanmıştır. Toplantıların Viyana’da yapılması dolayısıyla bu yeni pozitivizm,
başlangıçta “Viyana Çevresi” adıyla anılmıştır. Daha sonra bu akım “Mantıkçı Pozitivizm,”
“Mantıkçı Empirizm,” “Mantıksal Atomizm” ve “Yeni Pozitivizm” gibi deyimlerle ifade
edilmiştir.
Viyana’da yapılan toplantılara katılan düşünürlerin bazıları şunlardır: H. Hahn
(matematikçi), O. Neurath (sosyolog), V. Kraft (tarihçi), K. Reidemeister (matematikçi), F.
Kaufmann (hukukçu), P. Frank (fizikçi), E. Kaila (psikolog), K. Gödel (matematikçi) ve
ayrıca H. Feigl, E. Zilsel, B. V. Juhos, H. Neider, R. Carnap, G. Bergman, M. Natkin, K.
Menger, T. Radokovic gibi düşünürleri saymak mümkündür.
Bu ekolün tarihindeki diğer önemli bir kişi L. Wittgenstein’dır. Çevre toplantılarına
doğrudan katılmamakla birlikte görüşleriyle büyük bir etki yapmıştır.
Çevre’nin oluşumu içindeki 1929 yılı, önemli çalışmaların yapılmaya başlandığı ve
Çevre görüşlerinin yaygınlaşmaya başladığı tarihtir. Bu yıllarda Çevre düşünürleri, yaptıkları
seminerler neticesinde yeni birtakım özellikler taşıyan felsefi bir akımın kendiliğinden
oluşmaya başladığını görmüşlerdir. Aynı yıl Carnap, Hahn ve Neurath yayınladıkları
“Bilimsel Dünya Kavrayışı: Viyana Çevresi” (“Wissenschaftliche Weltauffassung: Der
Viener Kreis”) isimli kitapçıkta Çevre’nin tarihini, amaçlarını ve diğer özelliklerini
anlatmışlardır. 1930 yılında, daha sonra “Erkenntnis” adıyla çok önemli bir dergi haline
gelecek olan “Felsefe Yıllığı” (“Annalen der Philosophie”) Carnap ve Reichenbach tarafından
çıkarılmıştır. Diğer önemli yayın organı ise, 1934 yılında Neurath tarafından çıkarılan
“Birleştirilmiş Bilim” (“Einheitswissenschaft”) isimli dergidir.
1929 yılından itibaren Çevre’nin etkileri diğer ülkelere de yayılmaya başlamıştır. Bu
yıl içinde Çevre düşünürlerinin görüşlerinin etkisiyle Berlin’de F. Kraus, H. Reichenbach, A.
oluşturulmuştur.
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Çevre’nin görüşlerinin yayılmasında diğer önemli etken, çeşitli şehirlerde yapılan
toplantılardır. 1930 yılında Königsberg’de matematik ve kuantum fiziğinin temel problemleri
üzerine bir kongre düzenlenmiş, bu kongreyi Bilimsel Felsefe konusunda 1934 yılında
Prag’da yapılan toplantı izlemiştir. 1935 yılında Paris’te Russell ve Enriques’in açılış
konuşmalarını yaptığı ve yirmiden fazla ülkeden konuşmacının katıldığı kongrede Çevre
görüşleri ele alınmıştır. Daha sonra Kopenhag’da 1936 yılında ilk tebliğin N. Bohr tarafından
verildiği kongrede, özellikle kuantum fiziği ve biyolojide determinizm konusu üzerinde
durulmuştur. Bu kongreleri daha sonra Paris (1937), Cambridge (1938) ve son olarak
Amerika’da 1939 yılında Cambridge, Massachusetts’de yapılan toplantılar izlemiştir. Bu
kongreler sayesinde “Çevre”nin görüşleri sadece yaygınlaşmakla kalmamış yeni özellikler de
kazanmıştır.
Bu kongreler, yapılan seminerler ve kişisel temaslar vasıtasıyla oluşup gelişen bu
felsefi ekolün özelliklerini birkaç madde içinde ifade etmek imkânı yoktur. Çünkü bu ekolün
temsilcileri, bir kişinin fikirlerinin veya bir görüşün klasik anlamda izleyicileri olmamışlardır.
Her birinin kendine has bir çalışma alanı ve görüşü vardır. Bu bakımdan, Çevre’yi oluşturan
düşünlerin (özellikle başlangıçta) sadece ortak tutumlarından söz edilebilir. Bu tutumu ise şu
şekilde ifade etmek mümkündür.
Felsefe bilimsel karakterde olmalıdır. Yani deneysel bilimlerde olduğu gibi felsefe de
açıklık, mantıksal tutarlılık, ispatlanabilirlik bulunmalıdır; spekülatif, ispatlanamayan,
dogmatik varsayım ve görüşlere yer verilmemelidir. Böylece felsefeye bilimde olduğu gibi
empirik bir nitelik kazandırmak mümkün olabilir. Bu sayede, iddiaları denetlemek, hem de
deneysel bilimler örneğinde olduğu gibi denetlemek ve ispatlamak imkân dahiline girebilir.
Fakat fiziktekine benzer bir şekilde felsefede deney yapmak, şüphesiz söz konusu
değildir. Felsefede, bilimdeki deneyin yerini tutabilecek araç, o dönemde gelişmeye başlayan
mantık olmuştur. Bu durum, Çevre düşünürlerinin temsil ettiği felsefi anlayışın niçin
“mantıkçı pozitivizm,” “mantıkçı empirizm” gibi deyimlerle anıldığını da izah etmektedir.
Bu çerçeve içinde çalışmalarına yer veren Çevre düşünürleri, getirmiş oldukları yeni
anlayış dışında felsefeye yeni bir problem daha kazandırmış olmaktadır. Bu problem, mantık
ve dil ile ilgilidir. Çünkü felsefe problemleri bir dil problemi halini almış, bu problemin
incelenmesinde ise, mantık bir araç ve yeni bir araştırma alanı haline gelmiştir. Bu konuda
yapılan çalışmaların başlatıcısı G. Frege, B. Russell ve L. Wittgenstein olmuştur.
Gerek Wittgenstein gerekse diğer Çevre düşünürlerine göre felsefe, her ne kadar bilim
örneğine göre kurulması gerekiyorsa da, bir bilim değildir. Felsefenin görevi, kavramların,
tanımların analizlerini yapmaktır. Bu analiz de yine dil analizinden başka bir şey değildir.
Çevre düşünürlerinin hem dil analizine dayanan çalışmalarının hem metafiziğe karşı
olan tutumlarının hem de felsefeyi deneysel bilimler modeli üzerine kurma anlayışının
merkezinde “doğrulama” kavramı bulunmaktadır.
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Çevre düşünürlerinin metafiziğe karşı olan tutumları, yukarıda da işaret edildiği gibi,
Mach’a kadar geri gitmektedir. Bu düşünürler, Mach’ın da etkisiyle, metafiziksiz bir felsefe
yapmak istemişlerdir. Çevre düşünürlerine göre metafizik, anlamsız önermelerden ibarettir.
Çünkü metafizik, fiziksel gerçeklik hakkında denetlenmesi mümkün olmayan birtakım
yargılar ileri sürer. Bu durumda metafiziğe yer vermeyen bir felsefe yapılmak istenirse,
metafizik ifadeleri metafizik olmayan ifadelerden ayıracak kriterlere ihtiyaç duyulacağı
açıktır. İşte bu kriter doğrulanabilirliktir. Çünkü metafizik önermelerini doğrulama imkânı
yoktur. Neticede, “Bir ifade eğer doğrulanabilirse metafizik değildir.” şeklinde bir anlayış
ortaya çıkmıştır.
Doğrulamanın felsefeyle olan ilgisi sadece metafizikle sınırlı değildir; felsefeyi
deneysel bilimler örneğine göre kurmak isteyen tutumları dolayısıyla da çevre düşünürlerinin
felsefe anlayışıyla “doğrulama” kavramı arasında bir ilişki kurulabilir. Çünkü doğrulanmaya
en iyi örnek, deneysel bilimlerin önermeleridir. M. Schlick’in deyişiyle 4, “Bilimler, olayların
(Tatsachen) yargılarla (Urteile) olan bağlantısının tek anlamlılığını kontrol etmek için uzun
zaman boyunca belirli yöntemler geliştirmişlerdir; bunlar doğrulama yöntemleridir.”
Çevre düşünürlerinin doğrulanabilirliği, sadece bilimsel ifadeleri nitelendirmede değil
de bir ifadenin anlam kriterleri olarak kabul etmelerinde Wittgenstein’ın büyük etkisi
olmuştur. Wittgenstein’ın deyişiyle 5, “Bir önermeyi anlamak, bu önermenin hangi durumda
doğru olacağını bilmek demektir.” Bu anlayış aynı zamanda Çevre düşünürlerinin ortak
görüşünü ifade etmektedir. Nitekim Weismann’ın adeta slogan halini almış deyişiyle 6: “Bir
ifadenin (Satz) doğruluğuyla ilgili hiçbir şey söylemiyorsa, bu ifade anlamdan yoksundur;
çünkü bir ifadenin anlamı, onun doğrulama yöntemidir.”
Böylece felsefe, tıpkı bilimlerde olduğu gibi, doğrulanabilir önermelerden ibaret hale
getirilmek istenmiştir. Fakat çok geçmeden, böyle bir anlayışa bağlı kalındığında çeşitli
problemlerin ortaya çıkığı görülmüştür. En basitinden “Ne kadar güzel!” şeklindeki bir değer
yargısının, “Kapıyı kapatın!” şeklindeki emir cümlesi, estetikle, ahlakla ilgili cümlelerin ve
mantık önermelerinin deneyle doğrulanmaları söz konusu değildir. Fakat bu gibi ifadeler
anlamsız da değildir. Ayrıca bu gibi güçlükler sadece belli türden gramatik ifadeler veya
ahlak vb. disiplinler için değil, Kraft’ın işaret gibi 7 , gözlemle doğrudan ilgisi olan bazı
önermeler için de geçerli olabilir. Bir örnekle, “Beyazıt Kulesi 50 metredir.”, “Beyazıt Kulesi
100 metredir.” önermeleri gözlemle doğrulanabilir (veya yanlışlanabilir). Fakat bu iki ifade
“ve” eklemiyle bileştirilirse, “Beyazıt Kulesi 50 metredir ve Beyazıt Kulesi 100 m’dir.” gibi
anlamsız bir ifade ortaya çıkar.

4

Schlick, M. (1925), s. 149.

5

Wittgenstein, L. (1927) 4.024.

6

Weismann, F. (1930), s. 229.

7

Kraft, V. (1953), s. 37.
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Bu gibi güçlüklerin etkisiyle önerme (proposition), cümle (sentence) ve ifade
(statement) arasında bir ayrım yapılması yoluna gidilmiştir 8. Genel olarak, önerme denilince,
bir özne, bir yüklem ve bir bağlaçtan meydana gelen bir yargıyı dile getiren kuruluşlar
düşünülür ve tanım gereği mantık alanında kullanılırlar. Bu önermenin şu veya bu şekilde
doğrulanabileceği (veya yanlışlanabileceği) kabul edilir. Bu durumda doğrulama ile anlam
arasında bağ kurulması, cümle veya ifadeler için söz konusu olacaktır. Cümleler, emir, hayret,
yargı bildiren, bir özne ile bir fiilden meydana gelen, gramatik açıdan düzgün kelimeler
dizisidir. İfadeler ise, yazılı veya sözlü olarak bir bilgi aktarmaya yarar. Her cümlenin dile
getirdiği bir ifade vardır. Mesela, “Bu cümle onun ne demek istediğini ifade ediyor.”
denildiğinde böyle bir bağıntıyla karşılaşılır. Ayrıca bir ifade farklı cümlelerde dile
getirilebilir. Mesela, “Zaman bir kuştur”, “Zaman akıp gider”, “Zaman durmak nedir bilmez”,
“Tempus fugit” şeklindeki cümleler, hep aynı fikri dile getirmektedirler. Bu durumda bir
cümlenin anlamlı olması, dile getirdiği ifadenin doğrulanması problemi, önermenin, cümlenin
ve ifadenin ne olduğunun incelenmesini gerektirecek; diğer bir ifadeyle, dilin yapı ve
özelliklerinin araştırılmasına ihtiyaç duyulacaktır.
Doğrulama ile dil arasındaki ilişki, sadece yukarıda işaret edilen emirlerle değer
yargısı bildiren türden ifadelerle sınırlı değildir. Mesela “Gül dikenlidir.” gibi herhangi bir
ifadenin doğrulanması, bir inceleme konusu yapıldığında yine dilsel bir analize ihtiyaç
duyulur. Gerçi yukarıdaki gibi bir ifadenin doğruluğu, yapılacak basit bir gözlemle tespit
edilebilir. Fakat böyle bir işlem, giriş kısmında da işaret edildiği gibi, bu ifadeyi meydana
getiren terimlerin anlamlarından bağımsız olarak düşünülemez. Çünkü yapılan doğrulama
işlemi aynı zamanda bir yönüyle terimlerin anlamları arasında cereyan etmektedir. Nitekim
Çevre düşünürleri, yukarıda da işaret edildiği gibi Wittgenstein’ın etkisiyle, bir ifadenin
anlamlı olmasını, o ifadenin doğrulanabilir olmasına bağlamışlardır. Yani “Gül dikenlidir.”
gibi bir ifadenin anlamını bilmek, bu ifadenin ne şekilde doğrulanabileceğini bilmek
demektir.
Görüldüğü gibi “doğrulama” kavramı, çevre düşünürlerinin sadece metafiziğe karşı
olan tutumlarında veya felsefeyi bilim örneğine göre kurmak istemelerinde değil; felsefeyi bir
dil analizi olarak gördükleri düşünülürse, çok daha temelde karşımıza çıkmaktadır. Bu
sebeple, “doğrulama” kavramının, Viyana Çevresi düşünürleriyle başlayan pozitivist görüşün
temel kavramlarını etrafında topladığı söylenebilir. Bu bakımdan da, pozitivizmin ne
olduğunu anlatmanın en iyi yollarından birisi bu olguyu incelemek olacaktır.

8
Bu kavramların tanımı konusunda yazarlar arasında bir terminoloji birliği yoktur. Bazıları, önerme
tanımını ifadelere, ifadelerin tanımını ise önermelere uygulamaktadır.
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Uygulamalar
1) Viyana Çevresi ekolünün yaygınlık kazanmasının sebeplerini tartışınız.
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Uygulama Soruları
• Viyana Çevresi düşünürlerinin metafiziğe karşı olan tutumunun gerekçelerini
tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Pozitivizmin doğuşu, Simon-Comte ekolü ile Viyana Çevresi ekolünün kuruculuları
işlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Pozitivizm’i kullanan ilk kullanan düşünür kimdir?
2) Pozitivizm’in felsefe dışındaki yorumlarını değerlendiriniz.
3) Ernst Mach’ın pozitivizme etkisini maddeler halinde açıklayınız.
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6. POZİTİVİZMİN ÖNCÜSÜ: RUDOLF CARNAP (1)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Pozitivizmin en önemli filozoflarından biri kabul edilen Rudolf Carnap’ın felsefesini
ve günümüz felsefesine katkılarını işleyeceğz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Rudolf Carnap’ın pozitivist felsefeye katkıları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Pozitivizmin Öncüsü:
Rudolf Carnap

Rudolf Carnap’ın
felsefesinin ve günümüz
felsefesine katkılarının
anlaşılması.

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
• Rudolf Carnap
• Pozitivizm
• Bilim Felsefesi
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Giriş
Felsefi bir anlayış olarak pozitivizm, birbirine bir ölçüde yakın iki farklı görüşü hatıra
getirir. İlki, S. Simon (1760-1825) ve A. Comte (1798-1857) başta olmak üzere sosyolojinin
de kurucularından olan düşünürlerin temsil ettiği pozitivizmdir. Diğeri ise XX. yüzyılın
hemen başlarında ortaya çıkan pozitivizmdir. Bu pozitivizm “Viyana Çevresi Pozitivizmi”,
“Mantıkçı Empirizim”, “Mantıkçı Pozitivizm” gibi adlarla da anılır. Rudolf Carnap da işte bu
gurubun bir üyesidir. Carnap'ın görüşlerinin bu çevrenin çalışmaları dikkate almadan
değerlendirmek eksik olacaktır.
Viyana Çevresi düşünürleri belli bir akımın veya felsefi bir görüşün temsilcisi
olmamışlardır. Bu düşünürlerin ortak tarafı, Çevre'nin çalışma programı ve hedeflerdir. Bu
hedefler arasında, metafizik karşıtı tutum şüphesiz en temel özelliktir.
İşte R. Carnap'ın çalışmalarını da bu hedefler açısından dikkate almak ve
değerlendirmek gerekir. Carnap, Çevrenin önde gelen bir düşünürü olup, hem çalışmalarıyla
Çevre'ye yön vermiş hem de yapılan çalışmalardan etkilenmiştir.
Rudolf Carnap (1891-1970) Almanya'da dünyaya gelmiştir. 1910-1914, O'nun
Freiburg ve Jena Üniversitelerinde felsefe, fizik ve matematik çalıştığı yıllardır. Carnap
özellikle Kant'a büyük ilgi duymuş, “Saf Aklın Eleştirisi” isimli eserle de özellikle
ilgilenmiştir. Kant'ın mekân anlayışı Carnap'ın ilgisini çeken bir sorundur. Carnap'ın
entelektüel hayatında Russell ile birlikte büyük yer tutacak olan G. Frege'den 1910, 1913 ve
1914 yıllarında üç ayrı ders almıştır. Bu yıllar Carnap'ın özellikle ilgilendiği alanların başında
fizik gelir. 1917 yılında, I. Dünya savaşı dolayısıyla kesilen çalışmalarına tekrar başlamak
için Berlin'e gitmiştir. Bu yıllar Einstein'ın Berlin'de Rölativite teorisini kurduğu yıllardır.
Savaş sonrası çalışmalarına yeniden başlayan Carnap'ın ilgi alanı, fizikte kullanılan
zaman ve mekânın felsefi açıdan incelenmesidir. Tez hocalarından M. Wien, çalışmanın fizik
alanından çok felsefeyi ilgilendirdiği, diğer tez hocası B. Bauch ise fiziği ilgilendirdiği
düşüncesindedir. Carnap, Bauch'un yönetiminde “Der Raum” (“Mekân”) başlığı altında
çalışmasını sürdürür. Bu çalışmada Kant'ın etkisi açıkça görülür.
Carnap'ın Viyana Çevresi ile olan ilişkisi, 1923 yılında bir konferans sırasında H.
Reichenbach ile karşılaşmasıyla başlar. Reichenbach O’nu Moritz Schlick ile tanıştırır.
Carnap, 1925 yılında Schlick'i Viyana'da ziyaret eder ve Viyana Üniversitesi’nde çalışmaya
başlar. Artık Carnap için çok verimli bir dönem başlamıştır; Carnap, Çevre'nin önde gelen
isimlerinden biridir ve birbirlerini tamamlayan ayrılmaz bir ikili oluşturacaklardır. 1929
yılında Hans Hahn and Otto Neurath ile birlikte Çevre'nin bildirgesini yayınlarlar.
1928 yılında Carnap, ünlü “Dünya'nın Mantıksal Yapısı” (The Logical Structure of the
World/Die Logische Aufbau der Welt) isimli eserini yayınlar. Bu eser, hem başlık hem de
içerik olarak, Çevre'nin çalışma programını ve amaçlarını son derece açık bir şekilde
yansıtmaktadır. Carnap'ın aynı yıl yayınladığı “Felsefede Sahte Problemler” (Pseudoproblems
in Philosophy) isimli eser de yine aynı özelliklere sahiptir.
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Carnap, diğer Çevre düşünürleri gibi, empirist bir anlayışa sahiptir. Carnap'ın
empirizm anlayışı, bilimsel terimlerin fenomenalistik bir dil aracılığıyla tanımlanabileceği
inancına dayanır. Carnap, diğer Çevre düşünürleri gibi geleneksel bir takım felsefe anlayışları
dışında bir anlayışa sahiptir; geleneksel felsefe problemleri çözülemeyen ve çözülemeyecek
olan metafizik içeriklere sahiptir. Yeni felsefe, gerek yöntem gerek ele alınan sorunlar
açısından yeni bir anlayışı yansıtacaktır. Çevre düşünürlerinin bilim kökenli olmaları, bu
anlayışın en önemli gerekçesi olarak kabul edilir.
Viyana Çevresi Pozitivizm'i adını, 1920'li yıllarda bir grup bilim insanının Viyana'da
düzenli olarak bir araya gelmesinden almıştır. Bu kişiler, felsefi bir sistem kurmayı
amaçlamamışlardır. Ortak oldukları en temel nokta, geleneksel felsefeye karşı bir tutumu
benimsemeleridir. Onlar için geleneksel felsefe, o güne kadar çözülememiş felsefi birtakım
soruları ele almaktan ibarettir. Bu sorunlar metafizik içeriklidir ve bu tip sorunların bundan
böyle çözülmeleri de mümkün değildir. Dolayısıyla felsefe, çözülemeyen metafizik sorunları
bir kenara bırakmalı, çözülebilir sorunları ele almalıdır. Bir filozof, tıpkı bir bilim insanı gibi,
bilimsel yöntemlerle felsefeye yaklaşmalı ve çözülebilir sorunlarla uğraşmalıdır.
Viyana Çevresi (Vienna Circle/Wiener Kreis) veya Ernst Mach Derneği (Ernst Mach
Society/Verein Ernst Mach) adıyla bilinen bu topluluğun bir araya gelerek organize bazı
çalışmalar yapması, bir fizikçi olan Moritz Schlick sayesinde olmuştur. Bu grubun en
tanınmış müdavimleri arasında Gustav Bergmann, Rudolf Carnap, Philip Frank, Hans Hahn,
Victor Kraft, Richard von Mises, Otto Neurath gibi bilim insanları vardır. İlk zamanlar
öğrenci olarak çevrenin toplantılarına katılan Herbert Feigl ve Kurt Gödel gibi sonraları
alanlarında çok önemli katkılarda bulunacak olan düşünürleri de bu listeye dâhil etmek
mümkündür.
Viyana Çevresi, hiçbir zaman bir sistem kurma veya bir felsefi görüşü öne çıkarma
yoluna gitmemiştir. Felsefi sorunlara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşmayı hedefleyen bir
çalışma programı oluşturmayı amaçlamıştır.
Viyana Çevresi'nin önde gelen özelliklerden birisi, günümüze kadar süren çok yönlü
etkisidir. İlk ortaya çıktığı günden itibaren sürekli kendini yenilemiş olan bu bakış açısı,
zaman içinde farklı uygulama alanları da bulmuştur.
Pozitivizmin, Türkiye'de nemli bir yankı olmuştur. Özellikle materyalizmle
eşleştirilmiştir. Fakat yukarıda da işaret edildiği gibi, Viyana Çevresi pozitivizmini belli bir
felsefi görüşün altında düşünmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır.
Viyana Çevresi düşünürlerinin temsil ettiği felsefi anlayışını daha iyi anlamak için
Newton'la ortaya çıkan ve daha sonra gelişimini sürdüren bilimsel çalışmaları özellikle
dikkate almak gerekir. Çünkü başta fizik olmak üzere, çeşitli bilimlerde ortaya çıkan
dönüşümlerin ve değişimlerin sonucunda ulaşılan nokta, aslında pozitivizmin de başladığı
yerdir. Bu noktayı “Aristotelesçi fizik anlayışının ve bu fizik anlayışının dayandığı metafizik
anlayışın bittiği yer” olarak da nitelendirmek mümkündür. Bu durumda, yeni bilim anlayışı ve
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bu anlayışın gerektirdiği felsefe -buna yeni bir metafizik anlayış da diyebiliriz- Viyana
Çevresi'nin çalışma programı içinde yer almıştır.
Newton sistemi, fizik dünyayı yepyeni bir açıdan tanımladı; bu yeni dünya
beraberinde felsefi yoruma açık yeni kavramlar getirdi. Bu kavramların bir özelliği de
Aristoteles'in felsefe anlayışına ama özellikle de onun metafizik anlayışına karşı bir bakış
getirmiş olmasıdır. Pozitivizmin, metafizik karşıtlığını tam da bu noktada aramak gerekir.
Daha yerinde bir ifadeyle, Pozitivizmin metafiziğe karşı bakışının aslında Aristotelesçi
metafiziği hedeflediğini söylemek yerinde olacaktır. Fakat bu karşıtlık, Çevre düşünürlerinin
yeni bir metafizik kurmalarına engel değildir. Bu “yeni metafizik”i, Newtoncu bilimin
öngördüğü bu metafiziği, Newtoncu bilimin tasvir ettiği evrene ilişkin metafizik olarak
nitelemek mümkündür.
Çevre düşünürlerinin amacı, bilim örneğine göre kurulmuş bir felsefe ortaya koymaktı.
Böyle bir amacın özellikle Rölativite teorisi ve Kuvantum teorisi ile ilişkilendirilmesi
gerektiği akla gelebilir. Çünkü Carnap'ın ve Schlick'in fizik çalışmaları aslında bu iki yeni
fizik ile ilişki içinde olmuştur. Nitekim her iki düşünürün de çağının bilimiyle yakından
ilgilendiği bilinmektedir. Fakat öyle görünüyor ki öncelikli amacın, Aristotelesçi fizik anlayışı
üzerine kurulmuş olan metafiziğin son kalıntılarını da ortadan kaldırmak olduğunu söylemek,
daha doğru bir yorum olacaktır. Bilimdeki yeni gelişmeleri yorumlayabilmek için, yenisine
yer açmak için, henüz varlığını belli bir ölçüde de olsa sürdüren eski anlayışı ortadan
kaldırmaktan daha doğal bir şey zaten söz konusu değildir.
Newton fiziğinin felsefi yorumu, Kant tarafından yapılmıştı. Ne var ki bu yorum
henüz tamamlanmış sayılmazdı; çünkü Newton sisteminin öngördüğü (mekanist/determinist)
fizik dünya henüz eleştirilmemişti. Bu eleştiri Rölativite ve Kuvantum fiziği aracılığıyla
gerçekleşecek ve Newton fiziğinin de kavramsal olarak gözden geçirilmesini gerektirecektir.
Diğer bir ifadeyle, ortaya çıkan yeni bilimleri de içine alan, yeni bir epistemolojiye ve
ontolojiye gerek vardı. Bu misyonu Çevre düşünürleri üstlendi.
Newton fiziğinin ontolojisinin Kant tarafından kurulmuş olması, Aristotelesçi
metafizik kalıntılarının ortadan kalktığı anlamına gelmiyordu. Gerçekten de Çevre
düşünürlerinin anlamsız olarak ilan ettikleri metafizik, aslında Aristotelesçi felsefenin
(özellikle ontolojik içerikli) sorunlarını kapsıyordu. Dolayısıyla Çevre düşünürleri ikili bir
görev üstlenmiş oldular. Hem Aristotelesçi metafiziği (daha doğrusu Aristotelesçi fizik
anlayışının içerdiği metafiziğin kalıntıları 9) temizlemek hem de o dönemde ortaya çıkmış olan
Rölativite ve Kuvantum fiziğinin ontolojisini (Newton fiziğinin öngördüğü ontolojiye ek
olarak) kurmak. Bu ontoloji elbette Aristotelesçi klasik ontoloji anlayışından farklı olacaktı;
ve şiddetle eleştirilse de, bir kenara bırakılmaksızın, Kant'ın metafizik anlayışını
tamamlayacaktı. Çünkü sonuçta Rölativite ve Kuvantum fizik teorileri, Newton'un fizik
teorisini ortadan kaldırmayan ama onu tamamlayan teorilerdi.

9

Bu konuda bkz Ural, Ş. (2013) “Bugünkü Pozivitizm”, Pozitivist Felsefe, Alfa Yayıncılık.
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Felsefeyi bilim örneğine göre kurma isteği, hem Aristotelesçi metafiziğe hem de Kant
felsefesine (belirli bir ölçüde de olsa) karşı olmayı gerektiriyordu. Çünkü yeni fizik, özellikle
de Rölativite teorisi, Kant'ın Newton fiziğini yorumlarken kullandığı (zaman ve mekân gibi)
temel kavramlara yeni anlamlar kazandırmıştı. Newton fiziği, tekil nesnelerin varlığını,
onların cevherleri (sübstans) aracılığıyla temellendiren Aristoteles’in metafizik anlayışına
zaten ilkece karşı olmayı gerektiriyordu. Sonuçta Çevre düşünürleri ister istemez hem eskiyle
olan tüm köprüleri atmak, onun kalıntılarını temizlemek hem de yeni-eskiyi (Newton
sistemini) onarmak durumundaydılar. Bu adımın çıkış noktasında, öncelikle o dönemin
biliminin ne olduğunun bilinmesi vardı. Seçilen model (yeni) bilim olduğuna göre, sonuçta
ister istemez (yeni) bilimdeki gelişimlerin sorgulanıp yorumlanması gerekecekti. Bu istek,
yeni felsefi yaklaşımın hiç vazgeçmediği kavramsal analiz aracılığıyla ortaya konulacaktı. Bu
kavramsal analiz, dilin mantık aracılığıyla analizini sağlayan (buna sentaktik analiz de
diyebiliriz) bir çalışma olarak da görülebilir. Aristoteles fiziğinden Newton fiziğine ve oradan
da Rölativite ve Kuvantum fiziğine geçiş, her şeyden önce kavramsal bir dönüşümdü;
mantığın gelişiminin dilin analizine olanak vermesi, adı “analitik felsefe” olan tek seçeneğe
olanak verecekti.
Carnap'ın ünlü eseri “Dünyanın Mantıksal Analizi”nin (Logische Aufbau der Welt) bu
anlayışla yazılan tipik bir örnek olarak görülebilir. 1928 yılında yayınlanan bu çalışmanın
başlığı, ulaşılmak istenilen hedefi açıkça göstermektedir. Carnap bu eserinde tüm bilimsel
terimlerin empirik veriler aracılığıyla tanımlanabileceğini göstermeye çalışmıştır. Verilen
tanımlar, kesin ve keskin bir yöntemle yani mantıksal/sentaktik yöntem kullanılarak
gerçekleştirilir. Böylece Carnap, deneye ve gözleme anlam veren ama aynı oranda deneyle ve
gözlemle doğrudan ilişkisi olmayan teorik bir terimin, eksiksiz olarak deney ve gözlem
terimleriyle ilişkilendirilerek tanımlanabileceğini göstermeyi amaçlamıştır. Her türlü teorik
bilgi, aslında mantıksal/sentaktik tutarlılık olarak tanımlanabilir veya tanımlanmalıdır.
Kavramlar arası ilişki, mantıksal/sentaktik bir ilişkidir. Bu ilişkide ne metafizik bir öze ne de
yere gerek vardır. Bu durum, adı konulmasa da, Newton sisteminin bir model olarak alınıp
dile uygulanması olarak yorumlanabilir: çünkü fizik yasanın yerini, dili kurmamıza ve
kullanmamıza olanak sağlayan gramer ve mantık kuralları almıştır. Aslında bu bakış açısı, o
dönemin fiziğinin gerektirdiği ve hatta talep ettiği bir sonuçtur. Çevre düşünürleri, o dönemin
biliminin ve özellikle fiziğin ortaya koyduğu yeni sonuçları kavramak, kavramların
içeriklerini yeniden tanımlamak durumundaydılar. Carnap'ın yaşadığı dönemdeki fizik de
bunu söylemiyor muydu? Nitekim Rölativite teorisi “zaman” ve “mekân” kavramlarının yeni
bir analizini sunarak bize fizik olgular hakkında yeni bir bakış açısı kazandırmıştı. O halde
yapılması gereken, -şimdilik, yani Tarski ortaya çıkıncaya kadar- dilin anlam boyutunu bir
sentaks sorunu olarak tanımlamak ve (felsefe problemleri başta olmak üzere) tüm bilgi
sistemini sentaks açısından ele almak olacaktı.
Carnap'ın da yapmak istediği, “dünyanın mantıksal yapısı”nı dile yansıyan biçimiyle
kurmaktı. Dilin olgularla ilişkisi, gözlem terimleriyle/önermeleriyle kurulur; geriye kalan tüm
(bilgisel) yapı, sentaktik bir kurgudur; daha ötede bir şey yoktur ve elbette metafiziğe hiç yer
yoktur!
78

Carnap bu projenin diğer ucunu da Çevre'nin en çok bilinen görüşü olarak yine 1928
yılında yayınlar: “Felsefede Sahte Problemler (Pseudoproblems in Philosophy)”.
Gerek Carnap'ın gerek Çevre düşünürlerinin çalışma programının temel ilgi alanlarını
oluşturan “metafizik”, “anlamsızlık”, “doğrulama” gibi sorunlar 1929 yılında Prag'da
organize edilen epistemoloji konulu bir konferansta A. Tarski'nin sunduğu bildiriyle köklü bir
değişikliğe uğrayacaktır. Bu bildiri, “doğru” kavramının semantik incelemesidir. Bu
inceleme, Viyana Çevresi'nin felsefe literatürüne yapmış olduğu ve felsefenin gündeminden
hiç düşmeyecek olan çok büyük katkıdır.
Carnap'ın ve Çevre düşünürlerinin felsefeyi bir dil analizine indirgeyen yukarıda işaret
edilen görüşlerinin arka planında, geleneksel metafizik karşıtlığı yatmaktadır. Bu bakış
açısının geçmişi, 1908 yılında özellikle Philipp Frank, Hans Hahn and Otto Neurath'ın bilim
felsefesi odaklı çalışmalarının gündemini oluşturmuştu. Dolayısıyla da bilimsel çalışmalar, o
dönemde filozofların zaten dikkatini çekmeye başlamıştır. Diğer bir ifadeyle o dönem
filozoflarının metafizik karşıtı tutumları ve genel felsefe anlayışları önemli bir hazırlık
döneminin sonrasında ortaya çıkmıştır.
Fakat Çevre düşünürleriyle başlayan, geleneksel felsefi anlayışı dışlayan ve
küçümseyen bu sürecin bir adım öncesine, aslında -Newton fiziğinin içerdiği ve Aristotelesçi
fizik anlayışına karşıt olan- felsefi bakış açısını koymak gerekir. Bu yeni bakış açısının
temelinde ise, “tekilin cevheri”ni talep eden Aristotelesçi metafiziğe keskin bir şekilde karşı
olan tutum vardır. Gerçi bu metafizik kalıntıyı Kant, Newtoncu bilim anlayışı üzerine
kurduğu felsefesiyle gündem dışına zaten itmişti. Fakat Viyana Çevresi düşünürlerinin elinde
Rölativite ve Kuvantum fiziğinin getirdiği yeni kavramlar ve yeni kurulan mantığın güçlü dili
vardı. Bu durum, Kant'tan ayrı olarak, Çevre düşünürlerinin talep ettiği değişimin hem bir
gerekçesi hem de dayanağı konumundaydı.
Bir yandan G. Frege'nin diğer yandan B. Russell'ın mantık çalışmaları, felsefenin
yeniden inşa edilmesinde Çevre düşünürlerinin kullanabileceği son derece güçlü araçlar
olmuştur. Mantık, felsefi problemlere hem bilimsel bir bakışla yaklaşma/analiz etme hem de
bilimin yapı ve işleyişinin ortaya konulmasına olanak veren bir araç olmuştur.
Mantığın, daha yerinde bir ifadeyle mantıksal/dilsel analizin, önemli bir uygulama
alanı bilimin kendisidir. Ve buna fazlasıyla gerek vardır; çünkü bilim, yukarıda da işaret
edildiği gibi, yeni özellikler kazanmıştır. Newton'un bilim anlayışı sürmekle beraber,
Rölativite teorisi ve Kuantum teorisi de fizik dünya hakkında yeni ve kendine özgü bir
kavrayışı gerekli kılmıştır. Mantıksal analiz, eski felsefi problemlerin gözden geçirilmesine
olanak vermenin dışında, bu yeni bilimlerin gerektirdiği kavramsal değişimin ihtiyaçlarını
karşılayabilecek olanaklara da sahiptir.
Bu durum, Çevre düşünürlerinin “felsefe, bilimin yöntemini, doğrulamayı
kullanmalıdır” şeklinde ifade edilebilecek amacı açısından da büyük öneme sahiptir. Çünkü
mantık ve dilin mantıksal analizi, hem bilimin yapısının ve işleyişinin aydınlatılmasına hem
de felsefenin bilim ile ortaklığının kurulmasına olanak verebilecek özellikleri içermektedir.
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1907 ve sonrasında Viyana'nın kafelerinde başlayan toplantılar, önceleri E. Mach'ın
felsefi tutumunu benimsemeyi hedeflemiş, bu çerçevede onun metafizik karşıtlığı felsefeye
uygulanmaya çalışılmıştır. Matematikçi H. Hahn, ekonomist O Neurath ve fizikçi P. Frank,
Mach'ın düşünceleri ile H. Poincare'nin ve P. Duhem'in görüşlerini sentezlemeyi
amaçlamışlardır. Bu arada özellikle Schröder’in, Hilbert’in ve Frege'nin mantık çalışmaları,
bu amaca ulaşmada başvurulan araçlar olmuştur. Toplantılar, P. Frank'ın Prag'a gitmesiyle
1912 yılında kesintiye uğramıştır. Çevre, sonraki yıl M. Schlick'in, E. Mach'ın Viyana
Üniversitesinde görev yaptığı İndüktif Bilimler Kürsüsü’nün başına geçmesiyle birlikte
yeniden toparlanmıştır. Çevre tarihinin dönüm noktaları sayılacak olaylar daha sonra birbiri
ardına gerçekleşmeye başlamıştır. M. Schlick'in “Çağdaş Fizikte Mekân ve Zaman” (Raum
und Zeit in die gegenwärtigen Physik) isimli doktora çalışması 1917 yılında ve “Genel Bilgi
Öğretisi” (Allgemeine Erkenntnislehre) isimli çalışmasını 1918 yılında yayınlanmıştır. Hiç
şüphesiz L. Wittgenstein'ın 1921 yılında yayınlanan “Tractatus Logico-Philosophicus” isimli
eseri, toplantıların tetiklediği çalışmaların ulaştığı doruk noktalarından birisidir.
M. Schlick'in önderliğinde Çevre'nin 1926 yılından itibaren tekrar başlayan
çalışmaları, pozitivist düşünüşün daha da ileri taşınmasına sebep olmuştur. Albert Einstein,
Ludwig Wittgenstein ve Bertrand Russell gibi düşünürlerin, Çevre’nin toplantılarına
katılmasalar da Pozitivist düşünceyi, yani felsefeyi bilimle ilgi açısından ele almak
düşüncesini benimsemiş olmaları, söz konusu bakış açısına duyulan ilgiyi şüphesiz
genişletmiştir.
Carnap'ın yeri, matematik ve fiziğin epistemolojik temellerinin araştırılmasında, dilin
sentaktik kurgusunun ortaya konulmasında, modal mantık ve olasılık teorisi konusunda
karşımıza çıkmaktadır. Carnap'ın başarılarından birisi, formel analizi felsefesinin temeline
koyması ve bu konuda yapmış olduğu çalışmalarıdır.
Formel analiz, farklı şekilde yorumlansa da, Çevre düşünürlerinin ortak çalışma
konusudur. Bunun sebebi, felsefeyi bilim örneğine göre kurmak isteyen bu düşünürlerin
mantığı bir araç olarak kullanmalarıdır.
Bilimsel önermeler, doğrulanabilen önermelerdir; fakat eğer metafizik felsefeden
uzaklaştırmak istenirse, bilimdeki uygulama felsefede geçerli olamayacaktır. Çünkü felsefe
empirik bir bilim değildir. Burada yapılacak olan şey, kolayca tahmin edilebileceği gibi, dil
analizi ve mantığı kullanmak olacaktır.
Felsefeye empirist yaklaşım ve bilimsel yöntemin felsefede kullanılması isteği
öncelikle bilimin ne olduğunun sorgulanmasını gerektirmiştir. Bu sorgulama beraberinde,
Carnap'ın başını çektiği gibi, bilimsel düşünüşün de yeniden inşasını getirmiştir. Felsefe
sonuçta bilimin dilsel ve mantıksal analizine yönelmiş ve aynı zamanda kendisi de bir dil ve
mantık analizi halini almıştır.
Dilin analizi ve bu analizde yoğun bir şekilde mantık kullanılması, günümüzde de
bütün hızıyla sürmektedir. Günümüz felsefesi bu bakımdan Viyana Çevresi düşünürlerinin
açtığı yoldan ilerlemektedir.
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Bilim, kabaca söylemek gerekirse, teorik ifadelerden ve gözlem ifadelerinden
oluşmaktadır. Teorik ifadeler, bilimde bir takım genellemelere karşılık gelirler. Özellikle
yasalar, genellemelerin tipik örnekleridir. Bilimsel yasaların, gözlem ifadelerine tam olarak
indirgenebilir olmaları gerekir. Bu durum, bilimin örnek olarak alınması gereken bir yönüdür;
tek koşul, iki tür önerme arasında tam ve eksiksiz bir indirgeme bağıntısının olduğunun
gösterilmesidir. Ancak bu sayede teorik ifadenin içinde metafizik bir unsurun olmadığı ileri
sürülebilir. Aksi takdirde metafiziğe karşı açılan savaş kaybedilecek, tüm program çökecektir.
Teorik ifadelerle gözlem önermeleri arasındaki mantıksal ve dilsel ilişki uzun soluklu
bir araştırma konusudur. Bilimsel düşünce ve doğrulama, bilimsel bir iddianın (teorik bir
ifadenin) gözlem önermeleriyle mantıksal/dilsel ilişkisinin kurulabilmesini içerir. Bu ilişkinin
gösterilmesi, Çevre’nin temel felsefe sorununa bir çözüm getirebileceği için, ayrı bir öneme
sahiptir. Çünkü bu sayede, tıpkı bilimde olduğu gibi felsefede de doğrulamayı
mantıksal/sentaktik bir işlem olarak tanımlamak mümkün hale gelebilecektir.
Teorik ifadelerle gözlem önermeleri arasındaki ilişki iki farklı başlık altında
savunulmuştur. Carnap'ın da dâhil olduğu anlayış, bilimi ve dolayısıyla felsefedeki
doğrulamayı “uyumluluk” (“coherance”) kavramı çerçevesinde yorumlar. Russell ve Ayer
gibi empirist gelenekten gelen düşünürler için söz konusu iki tür önerme arasındaki ilişki
“uygunluk” (“correspondance”) kavramı aracılığıyla tanımlanır. 10
Bu durumda gözlemle doğrudan ilişkileri olmasa da felsefi önermeler, tıpkı bilimsel
önermeler gibi sonuçta doğrulanabilir olacaklardır. Çünkü felsefi önermelerin
“doğrulanabilir” olması, dolayısıyla metafizik olmamaları, yöntem olarak mantık ve sentaktik
bir yöntem kullanılarak tespit edilebilir.
Çevre düşünürleri için metafizik önermeler, empirik önermelere indirgenebilir
olmayan önermelerdir. Metafizik önermeler ve dolayısıyla bilimsel özellik taşımayan
önermeler, empirik içerikli olmayan, yani gözlem önermeleriyle ilişkisi kurulamayan
önermelerdir. Bu durumda bilimin felsefe ile ilgisini kurmak, yani istenilen türde bir felsefe
yapmak, ancak doğruluğu ispatlanabilir önermeler aracılığıyla olacaktır. Bu amaç, yukarıda
da işaret edildiği gibi, öncelikle bilimin işleyişinin incelenmesini gerektirmektedir. Mantık ve
sentaks, bu amaçla kullanılabilecek temel araçlardır. Carnap'ın çalışmalarını da bu açıdan
okumak gerekir.
Carnap'a göre bilimsel bir teori, aksiyomatik formel bir sistemdir. Çünkü ona göre
bilimsel bir teori, mantıksal ve mantıksal olmayan unsurlar içeren formel bir dildir. Bilimsel
bir teori, mantık ve matematik aksiyomlar ve çıkarım (inference) kurallarının bir kümesidir.
Bilimsel bir teorinin mantıksal olmayan aksiyomları, o teorinin gözlemsel kısmına aittir.
Mantıksal olmayan terimlerin anlamı, o teorinin anlam postulatları tarafından oluşturulur ve
aynı zamanda bu teorinin analitik doğrularını tanımlar. Bir teorinin gözlemle denetlenebilir
ilişkisi, Çevre düşünürleri için protokol önermeleri aracılığıyla olacaktır. Carnap için bilimsel
bir teorinin iç tutarlılığı veya uyumluluğu, anlam postulatları, o teorinin mantıksal olmayan
10

Bu konuda bkz Ural, Ş. (2013) “Temel Önermeler ve Doğrulama”, Pozitivist Felsefe, Alfa Yayıncılık.
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aksiyomlarına yaslanır. Fakat bilimsel bir teoride bu formel/mantıksal olmayan terimler ile
mantıksal içerikli unsurlar birbirlerinden kolayca ayrılmazlar. Çünkü bilimsel bir sistem bu
farklı unsurları tek tip aksiyomlar çatısı altında toplamıştır. Bilim felsefesinin amacı, bilimi bu
yönden analiz etmektir; yani kısaca söylemek gerekirse, felsefe, bilimin dilsel ve mantıksal
analizi ile uğraşır. Bu analiz, yukarıda da işaret edildiği gibi, Carnap başta olmak üzere Çevre
düşünürlerinin (belirli bir dönem için) amacı olmuştur.
Ne var ki bu amaç doğrultusunda yapılacak incelemede sorun, çözmek istedikçe
karmaşıklaşan bir özelliğe sahiptir. Başlıca sorunlardan biri, empirik önermelerin (veya
terimlerin) gözlemle ilişkisidir. Bu sorun, B. Russell ve A. J. Ayer gibi (empirist
denilebilecek) filozofların savunduğu “uygunluk” (“correspondance”) ile Carnap ve diğer
düşünürlerin savunduğu “uyumluluk” (“coherance”) görüşleri çerçevesinde tartışılmıştır.
Uyumluluk teorisini savunan Carnap ve diğer düşünürler için teorik ifadeler, protokol
önermeler (protocol Satz) aracılığıyla deneyle ve gözlemle ilişkilendirilir. Hâlbuki uygunluk
teorisi savunucuları için bu ilişki temel önermeler (basic proposition) aracılığıyla sağlanır. 11
Carnap'ın bakış açısına göre sorun, bir teorinin sahip olduğu bilgisel içeriğin, sentaktik
bir kurgu aracılığıyla ifade edilebilmesi ve empirik verilerin de ancak teorik bir çerçeve içinde
anlamlı olabileceğinin gösterilmesidir. Bu bakış açısına göre, bir teorinin gözleme anlam
vermesi, yani gözlemi öncelemesi söz konusudur. Gözlem, protokol önermeler aracılığıyla
teorik yapının denetlenmesidir; ama teorik yapı, kendi iç tutarlılığını öncelikle mantık
kuralları aracılığıyla sağlar.
Bilimsel bir teorinin konusu, kırmızı, ağaç, deniz gibi doğrudan algılanabilen ve ayrıca
elektron, proton gibi ancak dolaylı olarak algılanan nesneler olabilir. Bir “tutarlılık teorisi”
savunucusu açısından bakıldığında, bütün bu gibi unsurların teorik sistem içinde karşılığını
tanımlayabilmek ve bu gibi unsurların (gözlem ve teorik terimlerin) aralarındaki ilişkiyi teorik
bir kurgu içinde açıklamasını da yapabilmek gerekir. Bu amaç şüphesiz sadece bilim dilinin
değil, konuşma dilinin de yapısını ve işleyişini formel bir şema aracılığıyla temsil etmeyi
içermektedir.
Konuşma dili veya örneğin matematikte kullanılan “mantıksal terimler”, başta önerme
eklemleri (ve, veya, ise vs), niceleyiciler ve sayılardır; “Mantıksal olmayan terimler” ise
“mavi”, “ağaç” vs gibi gözlem terimlerinden veya “elektron”, “kuvantum” veya “manyetik
alan” gibi teorik terimlerden oluşurlar. Tutarlılık teorisini savunan Carnap gibi birisi, teorik
bir ifadenin mantıksal yolla gözlem önermeleriyle ilişkisini gösterebilmeli, yani teorik bir
ifadenin gözlem önermelerinden türetilmemekle beraber, bu ifadelere indirgenerek
doğrulanabildiğini ispatlamalıdır. Çevre düşünürleri tarafından başlangıçta bu işlemlerdeki
mantık ve sentaks kuralları yeterli olarak kabul edilmiştir.
Başta Carnap olmak üzere, Çevre düşünürlerinin belli bir dönem özellikle üzerinde
durdukları sorun, teorik ifadelerle gözlem ifadelerini birbirinden ayırabilmek ve aralarındaki
11
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Daha geniş bilgi için bkz. Ural, Ş. (2013) “Doğrulama ve Sentaks”, Pozitivist Felsefe, Alfa
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(mantıksal) ilişkiyi açıklayabilmek olmuştur. Carnap özellikle “Fiziğin Felsefi Temelleri”
[“Philosophical Foundations of Physics” (1966)] isimli çalışmasında, teorik terimler ile
gözlem terimleri arasındaki ilişkiyi empirik ve teorik yasalar arasında yaptığı ayrım
aracılığıyla açıklamaya çalışmıştır.
Empirik yasalar, nesnelerin gözlemlenebilir veya ölçülebilir özellikleriyle ilgilidir.
Gözlemlere dayanılarak ulaşılan endüktif genellemeler, olgular hakkında bilgi ortaya
konulmasına ve öndeyide bulunulmasına olanak verirler. Süreç, ölçme ve gözlem
çerçevesinde oluşturulur. Örneğin Kepler Yasası, bize gezegenlerin güneş etrafındaki dolanım
periyotlarının hızlarıyla olan oranını, ölçmeye dayanan gözlemsel veriler ışığında ortaya
koyar.
Teorik yasalar ise nesnelerin ve olguların özellikle dolaylı olarak gözlenebilen veya
ölçülebilen özellikleriyle ilgilidir. Bu sebeple doğrudan değil, dolaylı bir şekilde ve empirik
yasalar aracılığıyla denetlenebilirler. Onların empirik yasalardan farklı özelliklerinden birisi,
endüktif genellemeler aracılığıyla değil de hipotezler aracılığıyla ortaya konulmalarıdır. Bu
özellikleri sayesinde teorik yasalar, gözlemin ötesine geçilmesine olanak verirler; gözlemin
ötesi de yine (dolaylı da olsa yine) gözlem konusu bir olgudur ve sonuçta o da empirik bir
içerik taşımak durumundadır. Gözlemin ötesi, elbette teorik bir terimdir ve bu teorik terimin
elbette empirik içerikli bir terimle eşleşmesi gerekecektir. Dolayısıyla Carnap için teorik
yasaların (tutarlılığı değil de) doğruluğu, empirik yasalarla denetlenecektir.
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Giriş
Newton'la birlikte bilim anlayışımızda köklü bir değişiklik gerçekleşmiş, “niçin”
sorusu yerine “nasıl” sorusu geçmiştir. 12 Bu ikinci sorunun cevabı rasyoneldir, tektir ve
empiriktir. Carnap'ın sözünü ettiği empirik karakterli yasalarda da bu durumu açıkça
gözlenebilir. Biz, örneğin Kepler yasalarıyla ancak, gezegenlerin güneşin etrafında niçin
dolaştığını değil nasıl dolaştığını sorgulayabiliriz; rasyonel ve empirik bir şekilde, bilimsel bir
teori çerçevesinde ancak bu soruya cevap verebiliriz. Newtoncu bilim anlayışı, “nasıl?”
sorusunu sormayı, bilimselliğin önkoşulu olarak kabul edilmesini söyler. Bunun belki sınırlı
bir istisnası, empirik özellikteki Newton yasalarının “niçin”lerine, Kuvantum fiziği veya
Rölativist fizik çerçevesinde cevap verebilme olanağı elde etmemizdir. Bilimsel bir teori
başka bir bilimsel teorinin sınırlı da olsa “niçin”lerine cevap verebilir, fakat kendi içinde yine
“nasıl”lara cevap arar. Isıtılan bir gazın veya bir maddenin moleküllerinin nasıl hareket
ettiğini istatistiksel mekanikle, termodinamikle veya başka bir yasayla açıklayabiliriz; ama
eğer o moleküllerin niçin öyle hareket ettiklerini anlamak istersek, Kuvantum fiziğine
başvurmamız gerekebilir.
“Niçin?” ve “nasıl?” soruları arasındaki bu ilişki, öyle görünüyor ki, Carnap’ın ileri
sürdüğü teorik yasa ve empirik yasa arasındaki ilişkiyi anlamamıza katkıda bulunabilir. Diğer
bir ifadeyle, Carnap’ın açıklamaya çalıştığı sorun, aslında nasıl sorusuyla sınırlandırılmıştır;
çünkü “niçin” sorusu kolayca metafizik bir alana kayabilir. Hâlbuki “nasıl” sorusu, Çevre
düşünürlerinin hedefi olan “bilimin mantıksal analizi” çabasıyla örtüşmektedir.
Gerek Carnap'ın gerekse Çevre düşünürlerinin gündeminde çok önemli bir yer tutan
diğer önemli bir sorun, analitik ve sentetik önerme ayrımıdır. Yakın geçmişinde Kant'ın
düşüncelerini bulabileceğimiz bu soruna Çevre düşünürleri, Carnap başta olmak üzere,
yepyeni bir renk katmışlardır.
Çevre düşünürleri için önermeler “analitik” ve “sentetik” olmak üzere ikiye ayrılırlar.
Analitik önermelerin temel özelliği, empirik olmayan bilgi vermeleridir. Dilsel tanımlar
(örneğin “bütün evlenmemiş kişiler bekârdır” şeklindeki tanımlar) analitiktir; bu anlamda
apriori'dir ve dolayısıyla da empirik bir bilgi vermezler. Sentetik önermeler ise aposteriori'dir,
yani empirik içerikli bilginin de taşıyıcısıdır.
Carnap, analitik önermeleri, doğrulukları mantıksal kurallar yardımıyla ve dolayısıyla
deneyden ve gözlemden bağımsız olarak tayin edilebilen; sentetik önermeleri ise doğrulukları
mantıksal çıkarım yoluyla tayin edilemeyen önermeler olarak tanımlar. İlk önermelerin apriori
olmalarına karşılık ikinci tip önermeler aposteriori'dir. Carnap'ın meşhur L-doğru (Logicallytrue) ve L-yanlış (L-false) önermeleri de yine sentaktik bakış açısıyla ele alınmıştır. Ona göre
bir önermenin L-Doğru olması demek, bir boş önermeler kümesinden (empty set of
statements) mantıksal kurallar aracılığıyla türetilebilmesi demektir. Bir önermenin L-Yanlış
olması demek, böyle bir önermeden her türlü önermenin mantıksal olarak türetilebilmesi
Bu konuda bkz Ural, Ş. (2013) “Ontology as Depends on Question”, GSTF Digital Library: 1st
Annual International Conference on Philosophy: Yesterday, Today & Tomorrow (PYTT 2013),
(Çevrimiçi), http://dl4.globalstf.org/?wpsc-product=ontology-as-depends-on-questions.
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durumunda söz konusudur. Bu durumda analitik bir önerme, ancak ve ancak L-Doğru veya LYanlış olan bir önermedir. Sentetik bir önerme ise, analitik olmayan bir önerme olarak
tanımlanacaktır.
Carnap, “Dilin Mantıksal Sentaksı [The Logical Syntax of Language (1934)]” isimli
eserinde bu iki önerme arasındaki ilişkiyi ele almıştır. Carnap bu çalışması sırasında, K.
Gödel'in 1931 yılında yayınladığı, formel bir sistemin (örneğin matematiğin) tamamlanmış
olmadığı (incompleteness) konusundaki ünlü çalışmasını biliyordu.
Gödel bu çalışmasıyla matematiğe yeni bir yön verdi; bu alanda artık hiçbir şey eskisi
gibi olmayacaktı. “İspat” (“proof”) ve “mantıksal sonucu olma” (“logical consequence”)
kavramlarının birbirinden ayrılması gerektiğinin ortaya çıkması bir yana, güvenilirliğinden
kuşku duyulmayan matematiğin formel yapısının sanıldığı gibi sağlam olmadığının
anlaşılması, çok büyük ölçekli bir devrime işaret ediyordu.
İkinci büyük devrim, A. Tarski'nin “doğru”nun semantik yolla tanımlanması
gerektiğini söyleyen (1933'de Lehçe yayınlanan) denemesi 13 ile gerçekleşti. Tarski’nin
başlangıçta anlaşılamayan bu çalışması da her şeyi temelden sarstı ve başta Carnap olmak
üzere Çevre düşünürlerinin gündemini bütünüyle değiştirdi. Çünkü artık, örneğin Carnap'ın
yaptığı gibi, dilin sentaktik yapısının araştırılması veya dünyanın mantıksal yapısının ortaya
konulması, semantik bir inceleme olmadan eksik kalacaktı. Bu durum da yine, çok köklü bir
devrim anlamına geliyordu. Kısaca söylemek gerekirse gündem artık değişmiş, semantik bir
incelemeye yer vermeyen herhangi bir çalışmanın dikkate alınması imkânsız hale gelmişti ve
bu değişikliğin köklü bir şekilde olması gerekecekti. Sorunu ilk fark edenlerden birisi Carnap
olmuştur.
Carnap'ın sorunlara semantik açıdan yaklaşması “Testedilebilirlik ve Anlam” (1936)
(“Testability and Meaning”) isimli makalesinde ve “Anlam ve Zorunluluk” (1947) (Meaning
and Necessity) isimli kitabında karşımıza çıkar. Ele alınan sorunların başında, yukarıda işaret
edilmiş olan analitik/sentetik ayrımı gelir. Carnap daha önce sentaktik bir açıdan tanımladığı
kavramları semantik özellikler açısından tekrar tanımlar.
Analitik/sentetik ayrımı konusunda yapılan çalışmalar, W. O. Quine'nın 1951 yılında
yayınladığı “Empirizmin İki Doğması” (“Two Dogmas of Empiricism”) isimli makalesiyle
yeni bir evreye girer. Nitekim Carnap, bu eleştiriler karşısında görüşlerinde değişikliğe gider.
Carnap'ın 1952 yılında yayınladığı “Anlam Postulatları” (“Meaning Postulates”) isimli
makale ve 1958 yılında yayınladığı “Gözlem Dili ve Teorik Dil” (“Observation Language and
Theoretical Language”) isimli makalesi, bu konuda yapılacak tartışmalar için bir referans
noktası olacaktır.
Viyana Çevresi'nin çalışma programı, özellikle başlangıç dönemlerinde doğrulama
işlemi ile adeta özdeşleşmiştir. Bu düşüncenin arkasında yatan amaç, metafiziği bilimden ve
13
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felsefeden uzaklaştırma isteğidir. Bilimin özelliği, doğrulanabilir olmaktır ve doğrulanabilir
olmak, metafizik olmamak demektir. Doğrulanabilir yargılardan oluşan bir felsefe,
metafizikten arındırılmış bir felsefe olacaktır. Fakat felsefenin gözlemle ve deneyle ilişkisi
yoktur; dolayısıyla da felsefi önermelerin bilimsel bir önermenin doğrulanmasından farklı bir
yöntemle doğrulanması gerekir. Bu durumda doğrulama işlemi, başlangıçta sentaktik açıdan
tanımlanmaya çalışılırken artık semantik özellikleri açısından anlaşılması gerekecektir.
Doğrulama, farklı özellikler taşımakta birlikte bir yönüyle, teorik bir ifade ile gözlem
önermesi arasında gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu tarz bir işlemin tanımlayıcı özelliği,
dilsel/mantıksal bir işlem olmasıdır. Burada sözü edilen dilsel/mantıksal işlemin
anlaşılmasında, yukarıdaki açıklamalar ışığında bakarsak, sentaks belirleyici bir konumda
olacaktır. Fakat sentaktik açıklama, özellikle teorik önerme ile gözlem önermesi aradaki
ilişkiyi konu edinse de, ister istemez sonuçta “gözlem önermesi nedir?”, “teorik önerme
nedir?” gibi soruların da cevaplanması gerekecektir. Bu sorular arasında teorik önermelerle
ilgili olanların ayrı bir önemi vardır. Çünkü bu tip önermeler, metafizik unsurları barındırma
özelliğine sahip oldukları için zaten sorunun da kaynağı durumundadırlar.
Bir teorik önermenin sahip olduğu bilgisel içerik, gözlem önermelerine tam olarak
indirgenebilirse veya onun böyle bir olanağa sahip olduğu gösterilebilirse, teorik bir
önermenin içinde metafizik bir unsur barındırmadığı söylenebilir.Aksi takdirde, bilimsel bir
özellik taşısa da, bir önermenin gözlemle ilişkilendirilemeyen kısımlarının metafizik özellikte
olduğunu söylemek gerekecektir. Diğer bir sorun, gözlem önermelerinin gözlemlerle ne
şekilde ilişki kurduğunu açıklayabilmektir. Viyana Çevresi düşünürleri, yukarıda da işaret
edildiği gibi bu ilişkinin protokol önermeleri aracılığıyla sağlandığı görüşündedirler.
Başlangıçta fenomenalistik dilin amacını gerçekleştireceğini düşünen Carnap, daha
sonra “Testedilebilirlik ve Sınanabilirlik”de indirgemeci bir tavrı benimseyecektir. Fakat
sonuç, son derece dramatiktir. Çünkü K. R. Popper, hem metafizik önermelerin de gözlem
önermelerine indirgenebileceğini hem de bazı bilimsel önermeler için bu indirgeme işleminin
yapılamayacağını gösterir.
Yapacak bir şey yoktur, yeni bir çıkış yolu bulmanın dışında... Carnap da öyle yapar.
Teorik terimlerin içeriklerinin bütünüyle gözlem terimlerine indirgenebileceği görüşünden
vazgeçer ve teorik terimlerin belirli bir bağlam içinde, yani ancak belirli bir teori içinde
anlamlı olabileceğini ileri sürer. Daha sonraları “yanlışlama” (“falsification”) kavramı yerine
“çürütülebilirlik” (“refutability”), doğrulanabilirlik yerine ise “pekiştirme” (“confirmation”)
kavramları geçecektir.
Mantık günümüzde, felsefe için olduğu kadar bilimsel çalışmalar için de önemli bir
araç konumundadır. Mantığın matematiğin gelişimine olan katkısı, dolaylı da olsa empirik
bilimlerin gelişimine de bir katkı olarak değerlendirilebilir. Mantık, günümüzde özellikle
yapay zekâ, bilgisayar programlanması gibi konularda son derece güçlü olanaklar
sunmaktadır. Mantığın bugünkü seviyesine ulaşmasında başta Carnap olmak üzere, Çevre
düşünürlerinin büyük katkısı olmuştur. İndüktif mantık, olasılık teorisi ve modal mantık
bu alanların başında gelmektedir. Modal mantık, Tarski'nin katkısından sonra Carnap
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tarafından semantik yönden ele alınmış, böylece bu konuda önemli gelişmeler
sağlanabilmiştir.
Carnap, modaliteyi önermelerin mantıksal özellikleri açısından tanımlamıştır. Bu
durumda, “p, zorunludur” (yani “Np”) demek, “p, mantıksal olarak doğrudur” demektir.
Dolayısıyla da “zorunluluk” kavramı “mantıksal doğru” kavramı aracılığıyla tanımlanmış
olmaktadır. Carnap, “p-mümkündür” önermesini, “p değildir, zorunlu değildir” yani, “~N~p”
şeklinde tanımlar. “p'nin imkânsız olması”, Carnap için “p'nin mantıksal olarak yanlış olması”
demektir. Yani Carnap modaliteyi önermelerin mantıksal özellikleri açısından tanımlamış
olmaktadır. İlkel sembol olarak zorunluluk modalitesinin kullanılması ve diğer modalitelerin
de tek bir ilkel sembol cinsinden tanımlanması, kurulan sistemin basitliği açısından önemli bir
özelliktir. Carnap modalite tanımını, Tarski'nin semantik tanımı çerçevesinde vermiştir. Yani
modalitenin dilin semantik kurgusu çerçevesinde ele alınabilmesi, Carnap'ın katkısıyla
anlaşılmış olmaktadır.
Frege’nin çalışmaları, mantığın kaplamsal bir yorumunu içerir. Modal mantık içlemsel
bir yoruma dönüş demektir. Daha sonra Kripke’nin çalışmalarıyla mantık tekrar kaplamsal
açıdan ele alınır. Carnap'ın modal mantık çalışmaları bu dönüşüm içinde önemli bir yer tutar.
Carnap'ın modalite konusundaki görüşleri, O'nun “Anlam ve Zorunluluk” isimli
çalışmasında bulunur. Carnap'ın modaliteyi “mantıksal doğru”, (“L-doğru”) kavramı
aracılığıyla ele alması, felsefi sorunların bir dil problemi olarak görülmesi açısından çok
önemli bir aşamadır. Çünkü Carnap “Np”yi mantıksal bir kavram olarak tanımlamıştır.
Carnap'ın “Anlam ve Zorunluluk” isimli eserinde “inanma-mantığı”nı (“Belief Logic”)
yine semantik bir analiz olarak ele alması da yine Çevre çalışma programının ortaya koyduğu
özgün çalışmaların en iyi örneklerinden biridir.
Carnap'ın bilim felsefesini bir dil felsefesi olarak ele alması, yine bu Çevre'nin felsefe
anlayışının tipik katkılarından bir diğeridir. Carnap’a göre bir dili, “mantıksal terimler” ve
“mantıksal olmayan terimler” olarak ikiye ayırmak mümkündür. Mantıksal terimler,
(eklemler, önermeler gibi) mantıksal birimlerdir. Bilim dili de yine bu mantık ve matematik
sembolleri kullanarak sentaktik olarak inşa edilebilir.
Ne var ki bilimsel bir teorinin anlamını, elbette Tarski’den sonra, artık sentaktik bir
yapı olarak açıklamak, daha doğrusu “anlam”ı sentaktik bir yolla ele almak söz konusu
değildir. Bir dilin anlam postulatlarını sentaktik kurgu dışında, semantik açıdan, yani
terimlerin nesnelerle olan uyumlulukları (correspondence) açısından da dikkate almak gerekir.
Ne var ki özellikle bilimsel bir teorinin anlam postulatlarını oluşturan terimleri, yani
mantıksal ve mantıksal olmayan terimleri birbirinden keskin çizgilerle ayrılmamışlardır. İşte
felsefenin görevi, Viyana Çevresi’nin yukarıda işaret edilen özelliklerine tam olarak uygun bir
şekilde, dil analizi yapmaktır. Bir dil analizi olarak felsefe, bilim de dahil olmak üzere,
mantıksal terimleri (ve aynı zamanda önermeleri), mantıksal olmayan terimlerden (yani aynı
zamanda önermelerden) ayırt eden bir etkinliktir. Bilim felsefesi de bu durumda, o bilimde
kullanılan terimleri semantik açıdan analiz edip, terimlerin (veya önermelerin) özelliklerini
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tespit etmek durumundadır. Bir bilgi sistemi tek tip aksiyomlar kullanır. Bu aksiyomlarda
mantıksal ve mantıksal olmayan terimler (veya önermeler) birbirlerinden kolayca ayırt
edilemezler. İşte (bilim) felsefe(si), (bilim) dilin(in) unsurlarının bu açıdan incelenmesine,
yani o bilgi sisteminin analiz edilip anlaşılmasına olanak verir. Bu arada, yukarıda da işaret
edildiği gibi, mantıksal olmayan terimlerin gözlem terimleri ve teorik terimler olarak
ayrıldığını, aralarında çok yönlü bir ilişki olduğunu, bu durumun da felsefeye yeni bir
inceleme alanı sağladığını hatırlamak yerinde olacaktır. Diğer bir ifadeyle felsefe, bilim
dilinin ve konuşma dilinin mantıksal analizi olarak karşımıza çıkacaktır.
Teorik yasalar, empirik dünya hakkında bize doğrudan bilgi vermezler; buna karşılık
örneğin indüktif genellemeler aracılığıyla deney ve gözlemin ötesine geçilmesine olanak
verirler. Ortaya attıkları bu tarz yorumlar ise empirik yasalar aracılığıyla sınanırlar; daha
doğrusu sınanabilmeleri gerekir.
Tam da bu noktada Viyana Çevresi’nin kendisine temel bir hedef olarak koyduğu
metafizik unsurların (bacadan girercesine) tekrar gündeme gelmesi söz konusu olmaktadır.
Çünkü teorik ifadeler (veya yasalar) ile gözlem ifadeleri arasında tam ve eksiksiz bir ilişkinin
olduğunu göstermek sanıldığı gibi hiç de kolay değildir. Çünkü teorik ifadeler, gözlemi aşan
özellikler içermektedir. Bu durum, her şeyi gözleme indirgemek veya her şeyi gözlemle
ilişkilendirmek isteyen Çevre düşünürlerinin programında önemli bir eksiğin ortaya çıkması
demektir. Nitekim “teorik bir ifadenin içerdiği tüm unsurların bütünüyle gözlem
önermeleriyle ilişkilendirilmesi” mümkün olmamıştır. Bunun için önce sentaktik yöntem,
daha sonra analitik/sentetik önermeler ile ilgili çalışmalar aracılığıyla soruna çözüm
getirilmeye çalışılmıştır.
Quine'nın da dâhil olmasıyla bu sorun, yukarıda da işaret edildiği gibi, yeni bir boyut
kazanmıştır. Carnap'a göre analitik ifadeler anlam postulatları olarak adlandırılan ifadelerden
türetilebiliriler. Bu anlam postulatları, mantıksal olmayan terimlerin anlamını tanımlar; bu
sebeple de analitik önermeler, mantıksal olarak doğru önermelerle aynı şey değildir. Yani
anlam postulatları hem mantıksal hem de mantıksal olmayan terimleri tanımladıkları için,
analitik önermelerle özdeş değildirler.
Carnap 1958 yılında yazdığı “Gözlem Dili ve Teorik Dil” (“Observation Language
and Theoretical Language") isimli bir makalede, analitik önermelerin, "anlam postulatları"
olarak adlandırdığı önermeler kümesinden türetilebileceğini ileri sürer. Bu önermeler aynı
zamanda mantıksal olmayan terimlerin anlamını da tanımlama özelliğine sahiptir. Bu özellik,
analitik ifadelerin mantıksal doğru önermeler kümesiyle özdeş olmaması demektir. Bu
yorumuyla Carnap, Quine'nın eleştirisine cevap vermeyi amaçlamakta ve analitik önermelerin
tanımında ortaya çıkan güçlükleri aşmaya çalışmaktadır. Özellikle bu 1958 yılında yazdığı
makalede Carnap, bilimsel bir teorinin dilinin anlam postulatlarının oluşturulması sürecini
anlama amacındadır.
Carnap konuyla ilgili görüşlerini 1966 yılında yazdığı “Fiziğin Felsefi Temelleri”
(“Philosophical Foundations of Physics”) isimli çalışmasında geliştirecektir. Amaçlardan biri,
teorik terimler ve gözlem terimleri arasında anlam postulatları aracılığıyla ilişki kurmak, yani
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teorik terimlerin gözlem terimlerine tutarlılık teorisi çerçevesinde indirgenebileceğini
göstermektir.
Carnap, diğer Çevre düşünürleri gibi sentetik önermelerin empirik olarak
doğrulanabilir olduğu görüşündedir. 1928 yılında yazmış olduğu “Dünyanın Mantıksal
Yapısı” isimli eserinde, bu görüşün mantıksal bir anlatımını ortaya koymaya çalışmıştır.
Carnap'a göre, eğer mantıksal olmayan terimler fenomenalistik bir dil aracılığıyla
tanımlanabilirse, sentetik önermelerin de empirik olarak doğrulanabilir olduklarını göstermek
mümkün olacaktır. Fakat fenomenalistik dilin istenilen amaca hizmet edemeyeceğinin
anlaşılmasından sonra Carnap, doğrulanabilirlik sorununu, “obje dili” kavramı aracılığıyla ve
tutarlılık teorisi çerçevesinde açıklamaya çalışmıştır. Burada karşımıza çıkacak olan
kavramlar, “protokol önermeleri” ve “fiziksel dil” gibi isimlerle ifade edilecektir. Modal
mantık çalışmalarını da bu projenin içinde düşünmek mümkündür. Nitekim, yukarıda da
işaret edildiği gibi, L-doğru ve L-yanlış kavramları bir yandan modalite ile ilgilidir ama öte
yandan analitik/sentetik ayrımına cevap vermeyi hedeflemektedir.
Carnap'ın, Tarski'nin doğruluk tanımı çerçevesinde modaliteyi dilsel/mantıksal bir
çerçevede ele alması, bu konuda çok önemli bir basamak olarak kabul edilir. Carnap'ın,
modalitenin dilin semantik analizi çerçevesinde ele alınabileceğini ileri sürmesi, felsefeyi
dilsel bir analiz olarak gören pozitivist felsefe anlayışı çerçevesinde son derece önemli bir yer
tutar. Modalitenin bu çerçevede yorumlanması, aynı zamanda Kripke'den geçerek günümüze
ulaşan çalışmalar içinde çok önemli bir adım konumundadır. Carnap daha sonra “Anlam ve
Zorunluluk” (“Meaning and Necessity”) isimli çalışmasında ele aldığı inanç-önermeleri
(belief-sentences) ile ilgili görüşleri de yine felsefeyi bir dil analizi olarak gören anlayışın
getirdiği yeni ve son derece özgün bakış açısının tipik bir örneğidir.
Analitik felsefenin veya dil felsefesinin Viyana Çevresi ile ortaya çıktığı düşünülür.
Gerek bu düşünce akımının gerek Carnap'ın yukarıda kısaca ifade edilmeye çalışılan görüşleri
de bu yargıyı doğrulamaktadır. Fakat, yukarıda da işaret edildiği gibi, bu felsefe anlayışını
aslında Newton sisteminin Aristoteles'in fizik anlayışında yaptığı köklü değişimin felsefeye
yansıması olarak görmek yerinde olacaktır. Elbette analitik felsefenin veya dil felsefesinin
doğuşunda özellikle mantık alanında Frege, Russell gibi düşünürlerin yapmış oldukları
çalışmaların büyük etkisi vardır. Fakat bu döneme daha geniş bir açıdan bakıldığında, Viyana
Çevresi’nin felsefe anlayışını, Aristotelesçi metafiziğin son kalıntılarının elenmesi olarak da
yorumlamak sanırım yanlış olmayacaktır.
Kant, (Newtoncu fiziğin) metafiziği(ni) gelecekte ortaya çıkacak haliyle kurmak
istedi; Viyana Çevresi düşünürleri (görünüşte) Kant'ın metafiziğine karşı çıktılar. Fakat
yukarıdaki bakış açısını sürdürürsek, Çevre düşünürlerinin asıl karşı çıktıkları metafiziğin,
Aristoteles'in tekil nesnelerin üzerine kurduğu metafizik olduğunu ileri sürmemiz gerekir.
Bu görüşün bir başka açıdan desteklenmesi için Carnap'ın doktora çalışması dikkate
alınabilir. Carnap burada, yukarıda da işaret edildiği gibi, fizik ve felsefe arasında kalan bir
çalışma yapmıştır. Carnap'ın bu çalışması, Viyana Çevresi’nin kendi programını henüz
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biçimlemediği bir dönemde gerçekleşmiştir. Fakat her haliyle bu program, yürünecek yolun analitik düşüncenin- basit fakat tipik bir örneğidir.
Öyle görünüyor ki Carnap, çalışmalarında Frege’nin ve Russell’ın matematiğe
katkılarından etkilenmiş ve bu katkıları da fiziğin yapısının ve işleyişinin anlaşılmasında
kullanmıştır. Bu noktayı tekrarlamakla vurgulamak istediğim husus, aslına bilimin dilsel
analizinin, Aristotelesçi nesne tanımının metafizik içeriğinden farklı bir nesne tanımı ve
metafizik öngörmesidir. Aristotelesçi metafizik, tekilin metafiziğidir; Newton'la başlayan
metafizik ise, fizik dünyanın işleyişine dikkatimizi yönlendirir. Amaç artık, fiziksel nesnelerin
(tekilin) 'metafizik öz'lerini araştırmak değil, Carnap'ın, Wittgenstein'ın ve Çevre
düşünürlerinin gündemini oluşturan “dünyanın mantıksal/dilsel yapısı”nın anlaşılmasıdır.
Carnap otobiyografisinde (s. 11-12), yukarıda da işaret edildiği gibi, doktora tezinin
fizik ve felsefe arasında kalış hikâyesini anlattıktan sonra mekân konusundaki görüşlerini şu
şekilde ifade eder: Fizikçiler, filozoflar ve matematikçiler arasında tartışma konusu olan
mekânı, formel, fiziksel ve sezgisel olmak üzere üç farklı şekilde ifade edebiliriz. Formel
olan, analitik apriori’dir ve aksiyomatik bir yapıya sahiptir. Matematik ve özellikle bağıntılar
mantığı aracılığıyla inşa edilir. Sezgisel mekân ise sentetik apriori özelliktedir ve sezgi ile
bilinir. Carnap, burada Kant ve Natorp ile Cassirer gibi yeni Kantçıların etkisinden söz eder.
Fakat üç boyutluluk gibi kavramların, Kant’ın düşündüğü gibi sezgisel değil de empirik
olduğu düşüncesindedir. Fiziksel mekânın, Helmholtz ve Schlick gibi empiristlerin kabul
ettiği şekilde empirik içerikli olduğunu söyler. Diğer bir ifadeyle amaç, yapının ve dolayısıyla
da kavramların mantıksal ve matematik analizini yapmaktır.
Newton fiziği bize, -zaman ve mekân kavramlarının tanımına bağlı olarak inşa edilmiş
olan- bir fizik dünya kurgusu sunmuştur. Bu kurgunun izdüşümü dilde ve bilgi sistemimizde
karşımıza çıkar. Yani ortada bir “yapı” vardır; ve yapılması gereken, bu yapı'nın işleyişini
anlamaktır. Matematiğin ve mantığın burada bir araç olarak kullanılmasından daha doğal bir
şey olamaz, çünkü yapının kendisi bu araçlar kullanılarak inşa edilmiştir. Daha doğrusu
(zaman ve mekân gibi) birtakım temel kavramların tanımı üzerine matematiksel ve mantıksal
bir yapı inşa edilmiştir. Burada artık şüphesiz, tekil nesnelerin metafizik özlerinin
sorgulanmasına gerek yoktur; yapılması gereken, bu yapının nasıl kurulduğunu ve
özelliklerini anlamaktır. Sezgi, bu yapının kurulmasında; matematik ve mantık ise bu yapı’nın
işleyişinin anlaşılmasında kullanılabilecek araçlar olacaktır.
Viyana Çevresi ve özellikle Carnap, Newton fiziği, Rölativite teorisi ve Kuvantum
fiziğiyle ortaya çıkan fizik dünyanın bu yeni tasvirini, inanılmaz bir entelektüel çaba
göstererek anlamaya yönelmişlerdir. Daha önce çeşitli filozofların asırlar boyunca üzerinde
durduğu sorunlar, bu dönemde fazlasıyla ama çok kısa bir zaman zarfında ele alınmıştır. Bu
dönüşüm, daha çok bilgi, daha çok mantık ve matematik, daha çok analiz gerektirmektedir.
Çünkü artık (tekil nesnelerin "metafizik özleri" değil) karşımızda anlaşılması gereken bir
“yapı” vardır. Bu yapı, matematik ve mantık kullanılarak inşa edilmiştir ve en önemlisi de
fizik dünya bu yapı aracılığıyla oluşturulmuştur. Bu yapı’yı anlayabilmek için onun
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matematiksel/mantıksal kurgusu kadar (-sentaktik-) işleyişinin de ortaya konulması gerekir.
Carnap'ın ve Viyana Çevresi düşünürlerinin yaptıklarını bu açıdan görmek yerinde olacaktır.
Carnap'ın indüktif mantık konusundaki katkılarını ayrıca dikkate almak yerinde
olacaktır. Çünkü Carnap, sadece indüktif mantığın kurulmasında değil, fizik teorilerin bu
mantık aracılığıyla kavranılmasında da önemli bir katkı yapmıştır. Doğrudan bir etki
yapmamış olsa da Carnap'ın termodinamiğin fizik-matematik teorisinde indüktif mantığı
kullanması ilginç ve önemli bir uygulama olarak nitelenebilir. Carnap, California'da Eylül
14'de Santa Monica'da vefat ettiğinde, indüktif mantık ile uğraşıyordu.
Carnap'ın önemli katkılarından biri de, 1940'lı yıllardan sonra Tarski'nin yukarıda
işaret edilen çalışması sonrası semantik yöntemi uygulamasıdır. Özellikle modalite konusuna
bir dil problemi olarak yaklaşması ve semantik analizi bu sorunu ele alırken kullanması son
derece önemlidir. Daha sonra bu konuda çığır açıcı bir çalışma yapacak olan Kripke'nin bir
ölçüde de olsa öncüsü olduğu kabul edilir.
Carnap'ın ve Viyana Çevresi'nin felsefi sorunların ele alınmasında en karakteristik
yönlerinden biri, analitik/sentetik ayrımıdır. Bu ayrım, yukarıda işaret edilen bazı özellikleri
açısından düşünüldüğünde, hem klasik felsefenin yaklaşımını temsil etmekte hem de analitik
felsefenin en önemli özelliklerini içermektedir. Fakat bu ayrımın kendisi, yeni bir felsefi
sorun olarak, günümüz felsefe literatüründe önemli bir yere sahiptir. Carnap, bu konuda
önemli katkı sağlamış bir düşünürdür.
Analitik/sentetik ayrımı, gerek dilin ve düşüncenin işleyişi, gerek fizik nesnelere
ilişkin görüşlerimizin yine dil ve düşünce açısından ele alınmasında, son derece önemlidir.
Fakat aynı zamanda bu ayrım, “anlam”, “modalite”, “teorik terimler/gözlem terimleri” gibi
günümüz analitik felsefesinin çok temel sorunlarını doğrudan; “indüksiyon”, “doğrulama”,
“empirizm/rasyonalizm”, “epistemik mantık”, “matematik felsefesi” ve “içlem/kaplam” gibi
sorunları da dolaylı bir şekilde ilgilendirmektedir. Carnap'ın söz konusu analitik/sentetik
kavram çifti ile ilgili görüşlerinin günümüz felsefesi içinde ayrı bir yeri ve önemi olduğunu
söylemek 14 yerinde olacaktır.
Viyana Çevresi (ve Carnap'la birlikte diğer Çevre düşünürlerinin görüşleri), bilimden
edebiyata, sanattan hukuka kadar günümüz entelektüel hayatını doğrudan ve dolaylı da olsa
etkilemeye devam etmektedir. Newton'la başlayan bilimsel devrim, Kant felsefesiyle yeni bir
döneme geçilmesine sebep olmuştur. Viyana Çevresi’ni, gerek Rölativist fiziğin gerek
Kuvantum fiziğinin getirdiği yenilikleri de içeren bir yorum olarak düşünebiliriz. Bu evreleri
dikkate almadan, sadece günümüz felsefesini, bilimini veya sanatını, ya da teolojisini değil,
bütün bunlarla yakın ilgi içerisinde olan entellektüel yaşamını anlamak da söz konusu
değildir.

14

Bkz: Schlipp, P. A. (ed.) (1963) “Carnap's Intellectual Autobiyography”, The Philosophy of Rudolf
Carnap, Open Court Pub, p. 3-87.
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Carnap'ın kendi çalışmaları ve Carnap hakkındaki çalışmalar 15 şunlardır:
Carnap'ın çalışmaları:
• 1922 Der Raum: Ein Beitrag zur Wissenschaftslehre, dissertation, in Kant-Studien,
Ergänzungshefte, n. 56
• 1925 “Über die Abhängigkeit der Eigenschaften der Raumes von denen der Zeit” in
Kant-Studien, 30
• 1926 Physikalische Begriffsbildung, Karlsruhe : Braun, (Wissen und Wirken ; 39)
• 1928 Scheinprobleme in der Philosophie, Berlin : Weltkreis-Verlag
• 1928 Der Logische Aufbau der Welt, Leipzig : Felix Meiner Verlag (English
translation The Logical Structure of the World; Pseudoproblems in Philosophy, Berkeley :
University of California Press, 1967)
• 1929 (with Otto Neurath and Hans Hahn) Wissenschaftliche Weltauffassung der
Wiener Kreis, Vienna : A. Wolf
• 1929 Abriss der Logistik, mit besonderer Berücksichtigung der Relationstheorie und
ihrer Anwendungen, Vienna : Springer
• 1932 “Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft” in
Erkenntnis, II (English translation The Unity of Science, London : Kegan Paul, 1934)
• 1934 Logische Syntax der Sprache (English translation The Logical Syntax of
Language, New York : Humanities, 1937)
• 1935 Philosophy and Logical Syntax, London : Kegan Paul
• 1936 “Testability and meaning” in Philosophy of Science, III (1936) and IV (1937)
• 1938 “Logical Foundations of the Unity of Science” in International Encyclopaedia
of Unified Science, vol. I n. 1, Chicago : University of Chicago Press
• 1939 “Foundations of Logic and Mathematics” in International Encyclopaedia of
Unified Science, vol. I n. 3, Chicago : University of Chicago Press
• 1942 Introduction to Semantics, Cambridge, Mass. : Harvard University Press
• 1943 Formalization of Logic, Cambridge, Mass. : Harvard University Press

15

Bkz: Murzi, M. “Rudolf Carnap”, Internet Encyclopedia of Philosophy, (Çevrimiçi),
http://www.iep.utm.edu/carnap/
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• 1947 Meaning and Necessity: a Study in Semantics and Modal Logic, Chicago :
University of Chicago Press
• 1950 Logical Foundations of Probability, Chicago : University of Chicago Press
• 1952 “Meaning postulates” in Philosophical Studies, III (now in Meaning and
Necessity, 1956, 2nd edition)
• 1952 The Continuum of Inductive Methods, Chicago : University of Chicago Press
• 1954 Einführung in die Symbolische Logik, Vienna : Springer (English translation
Introduction to Symbolic Logic and its Applications, New York : Dover, 1958)
• 1956 “The Methodological Character of Theoretical Concepts” in Minnesota Studies
in the Philosophy of Science, vol. I, ed. by H. Feigl and M. Scriven, Minneapolis : University
of Minnesota Press
• 1958 “Beobacthungssprache und theoretische Sprache” in Dialectica, XII (English
translation “Observation Language and Theoretical Language” in Rudolf Carnap, Logical
Empiricist, Dordrecht, Holl. : D. Reidel Publishing Company, 1975)
• 1966 Philosophical Foundations of Physics, ed. by Martin Gardner, New York :
Basic Books
• 1977 Two Essays on Entropy, ed. by Abner Shimony, Berkeley : University of
California Press
Carnap hakkındaki çalışmalar:
• 1962 Logic and Language: Studies Dedicated to Professor Rudolf Carnap on the
Occasion of his Seventieth Birthday, Dordrect, Holl. : D. Reidel Publishing Company
• 1963 The Philosophy of Rudolf Carnap, ed. by Paul Arthur Schillp, La Salle, Ill. :
Open Court Pub. Co.
• 1970 PSA 1970: Proceedings of the 1970 Biennial Meeting of the Philosophy of
Science Association: In Memory of Rudolf Carnap, Dordrect, Holl. : D. Reidel Publishing
Company
• 1971 Analiticità, Significanza, Induzione, ed. by Alberto Meotti e Marco Mondadori,
Bologna, Italy : il Mulino
• 1975 Rudolf Carnap, Logical Empiricist. Materials and Perspectives, ed. by Jaakko
Hintikka, Dordrecht, Holl. : D. Reidel Publishing Company
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• 1986 Joëlle Proust, Questions de Forme: Logique at Proposition Analytique de Kant
a Carnap, Paris, France: Fayard (English translation Questions of Forms: Logic and Analytic
Propositions from Kant to Carnap, Minneapolis : University of Minnesota Press)
• 1990 Dear Carnap, Dear Van: The Quine-Carnap Correspondence and Related Work,
ed. by Richard Creath, Berkeley : University of California Press
• 1991 Maria Grazia Sandrini, Probabilità e Induzione: Carnap e la Conferma come
Concetto Semantico, Milano, Italy : Franco Angeli
• 1991 Erkenntnis Orientated: A Centennial Volume for Rudolf Carnap and Hans
Reichenbach, ed. by Wolfgang Spohn, Dordrecht; Boston : Kluwer Academic Publishers
• 1991 Logic, Language, and the Structure of Scientific Theories: Proceedings of the
Carnap-Reichenbach Centennial, University of Konstanz, 21-24 May 1991 Pittsburgh :
University of Pittsburgh Press; [Konstanz] : Universitasverlag Konstanz
• 1995 L’eredità di Rudolf Carnap: Epistemologia, Filosofia delle Scienze, Filosofia
del Linguaggio, ed. by Alberto Pasquinelli, Bologna, Italy : CLUEB
Bu çalışmalar içinde Paul Arthur Schillp tarafından 1963 yılında gerçekleştirilen ve
içinde Carnap'ın otobiyografisinin de yer aldığı kitaba ayrıca dikkat çekmek yerinde olacaktır.
Referanslar:
• Murzi, M. “Rudolf Carnap”, Internet Encyclopedia of Philosophy, (Çevrimiçi),
http://www.iep.utm.edu/carnap/
• Schlipp, P. A. (ed.) (1963) “Carnap's Intellectual Autobiyography”, The Philosophy
of Rudolf Carnap, Open Court Pub.
• Tarski, A. (1944) “The Semantical Concept of Truth and the Foundations of
Semantics”, Philosophy and Phenomenological Research, 4: 341-75.
• Ural, Ş. (2011)Basitlik İlkesi, Kabalcı Yayınevi.
• Ural, Ş. (2013) Pozitivist Felsefe, Alfa Yayıncılık.
• Ural, Ş. (2013) “Ontology as Depends on Question”, GSTF Digital Library: 1st
Annual International Conference on Philosophy: Yesterday, Today & Tomorrow (PYTT
2013), (Çevrimiçi), http://dl4.globalstf.org/?wpsc-product=ontology-as-depends-on-questions.
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Uygulamalar
1) Carnap’ın “doğrulama” kavramı ile ilgili görüşlerini tartışınız.
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Uygulama Soruları
1) Carnap hangi filozofları etkilemiştir? Örnek vererek, değerlendiriniz.

105

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Pozitivizmin en önemli filozoflarından biri kabul edilen Rudolf Carnap’ın felsefesini
ve günümüz felsefesine katkılarını işledik.
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Bölüm Soruları
1) Carnap, “Dilin Mantıksal Sentaksı” isimli kitabında hangi problemi ele almıştır?
2) Carnap bilim felsefesi ve dil felsefesi arasında nasıl bir ilişk kurmuştur?
3) Carnap mekânı kaç farklı şekilde ifade eder? Açıklayınız.
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8. TEMEL ÖNERMELER VE DOĞRULAMA (1)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Temel önermelerin dış dünya ile ilişkisi ele alınarak, epistemik ve mantıksal yönden
doğrulama kavramı ve bilgi türleri olarak “tanıyarak bilme” ile “tasvirle bilme” işlenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Temel önermeler nelerdir?

2.

Doğrulamayı mantıksal ve epistemek yönden nasıl ele alabiliriz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Temel Önermeler ve
Doğrulama

Temel önerme ve
doğrulama kavramlarının
pozitivist felsefedeki
işlevlerinin anlaşılması

• Okuma yaparak
• Araştırma yaparak
• Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
• Temel önermeler
• Epistemik hakikat
• Mantıksal hakikat
• Dil ve Dil Dışı Nesneler
• Tanıyarak Bilme
• Tasvirle Bilme
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Giriş
Empirist gelenek içinde temel önermelerin, konuları hakkında doğrudan bilgi
aktardıkları kabul edilir. Bu tür önermelerin konusu, dış dünya ve psikolojik yaşantılar
olabilir. Ayrıca dış dünya hakkında bilgi veren tekil önermeler arasında da farklar vardır. Bazı
tekil önermeler, şu anda duyu organlarım vasıtasıyla algıladığım bir olay hakkında bilgi
aktarabileceği gibi, bazı temel önermeler, bir alet kullanmak suretiyle yaptığım ve doğrudan
gözlemleyemediğim bir olay hakkında da bilgi aktarabilir. Fakat bilgi aktarmaya yarayan
önermelerin hepsi, hiç şüphesiz temel önerme değildir. Bazı önermeler bir genellemeyi ifade
edebilir, bazıları da teorik bilgiler dile getirebilir. Empirist gelenek içinde yer alan bir
düşünür, her türlü önermenin temeline temel önermeleri koymak, diğer önermenin temel
önermelere indirgenebileceğini ispatlamak ve yaşantımızı dile getiren temel önermelerle
doğrudan algılanan olayları dile getiren temel önermeler arasında da bağıntı kurabilmek
zorundadır. Çeşitli önermeler arasındaki ilişkinin açıklanmasında ve ayrıca her türlü
önermenin temel önermelere indirgenebileceğinin gösterilmesinde “doğrulama” kavramı bir
ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır. Empirizm için diğer önemli problem ise, temel
önermelerin tam olarak doğrulanabileceğini gösterebilmektedir. Aşağıda Russell ve Ayer’in
görüşleri bu problemler çerçevesinde ele alınacaktır.
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8.1. Temel Önermelerin Dış Dünya İle Olan İlişkisi
Russell, temel önermelerin dış dünya ile olan ilişkisini ve bu ilişkide yatan problemleri
şöyle dile getirmiştir 16 : “Temel önermeler, doğruluğunun delili (evidence) olan bir algı
dolayısıyla ortaya çıkan önermedir...” Burada sözü edilen “algı” “önerme” ve “önermelerin
doğruluğu” kavramlarını ve aralarındaki problematik ilişkiyi Russell şöyle ifade etmiştir 17:
“Olaylar (events), cümlelerin doğruluğunun bir ispatıdır. Bazı durumlarda her şey öylesine
açıktır ki bir problem görmek zordur; diğer durumlarda her şey öylesine karanlıktır ki bir
çözüm görmek zordur. Eğer ‘Yağmur yağıyor.’ derseniz, söylediğinizin doğru olduğunu
bilirsiniz, çünkü yağmuru görüyor, hissediyor ve işitiyorsunuzdur; bu öylesine açıktır ki
açıklanabilir olan (başka) hiçbir şey yoktur. Fakat doğrudan yaşantının (immediate
experience) temeli üzerinde bu türden ifadeler kurduğumuzda olup biteni analiz etmeye
çalışırsak zorluklar ortaya çıkar. Hangi anlamda olayla ilgili kullandığımız kelimelerden
bağımsız bir meydana gelmeyi (occurence) biliriz? Kelimelerimizin uygun (right) olduğunu
bilmek istediğimizde, olay ve kullandığımız kelimeler arasında nasıl bir karşılaştırma
yapabiliriz? Olay ve kelimelerimiz arasında, kelimelerimizin uygun olabilmesi için hangi
ilişkinin mevcut olması gerekir? Bu ilişkinin mevcut olup olmadığını, belli bir durumda, nasıl
biliriz? Kelimelerimizin uygun olduğunu, bu kelimelerin uygulandığı olayların dile bağlı
olmayan bilgileri olmaksızın bilmek acaba mümkün olabilir mi?”
Bu durumda, bir temel önermenin doğrulanması problemini incelemek, olaylardan ne
kastedildiğini açıklamayı ve hem olaylarla ilgili kelimeler arasındaki, hem de önermeyi
oluşturan kelimelerin kendi aralarındaki ilişkinin aydınlatılmasını gerektirmektedir. Şimdi
ilkin, konumuzu ilgilendirdiği ölçüde, kelimeler ve temsil ettikleri olaylar arasındaki ilişki
üzerinde duralım.
Dil ve dil dışı nesneler arasındaki ilişkinin arkasında felsefenin klasik problemi olan
“hakikat” problemi bulunur. Russell, hakikat hakkındaki görüşleri ve bu konuda düşüncesini
şöyle bir ifade etmiştir 18: “... Günümüz felsefesinde ‘hakikat’ (‘truth’) hakkında başlıca dört
tip felsefe ayırt edebiliriz:
I. ‘Hakikat’ yerine ‘güvenceyle iddia edebilirlik’i 19 koyan teori. Bu teori, Dr. Dewey
ve onun okulu tarafından geliştirilmiştir.
II. ‘Hakikat’ yerine ‘olasılığı’ koyan teori. Bu teori, Prof. Reichenbach tarafından
geliştirilmiştir.

16

Russell (1961), s. 139

17

Russell (1961), s 48.

18

Russell (1961), s. 289.

19 Terminoloji birliği sağlamak için, “warranted assertibility” için, Prof. Dr. Teo Grünberg’in teklifi olan
“güvenceyle iddia edilebilme” deyimini kullanıyoruz.
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III. ‘Hakikat’i, ‘tutarlılık’ (‘coherence’) olarak tanımlayan teori. Bu teori, Hegelciler
ve bazı mantıkçı pozitivistler tarafından geliştirilmiştir.
IV. Hakikatin uygunluk (correspondence) teorisine göre temel önermelerin doğruluğu
(truth), bazı olup biten şeylerle (occurence) olan ilişkisine bağlıdır. Diğer önermelerin
doğruluğu ise, temel önermelerle olan sentaktik bağıntılara bağlıdır. Ben bu teoriye sıkıca
bağlıyım. Ama bu teorinin de karar vermenin hiç de kolay olmadığı iki biçimi vardır. Birinci
şekle göre temel önermeler mutlaka yaşantıdan (experience) türetilmiş olmalıdır. Bu sebeple,
yaşantıya uygun şekilde bağlanamayan önermelerin yaşantıya bağlanmasına gerek olmayıp,
yalnızca ‘olgu’ya (‘fact’) bağlanmalıdır. Ancak, eğer önermeler yaşantıya bağlı değillerse
bilinemez. Bu yüzden uygunluk teorisinin iki biçimi, ‘hakikat’in ‘bilgi’ye olan bağıntısına
göre farklılık gösterir.”

8.2. Dış Dünya ve Yaşantılarla İlgili Temel Önermeler:
Epistemik ve Mantıksal Hakikat
Görüldüğü gibi Russell’a göre, bir temel önerme sadece dili kullanandan bağımsız
olgularla değil, dili kullanan yaşantısıyla da ilişkili olabilmektedir. Russell, temel önermelerin
her iki yönünü incelemiştir. Bu incelemeyi, “epistemolojik” ve “mantıksal hakikat teorisi”
başlığı altında ikiye ayırmaktadır. Bu sebeple bir önermenin doğrulanması teoremi de bu iki
özellik açısından ele alınmıştır 20: “Epistemolojik hakikat teorisi olarak isimlendirdiğimiz şey
ciddi olarak alınırsa, ‘hakikat’i şu anda algıladığım veya hatırladığım şeyi varsayan (asserting)
önermelere bağlar. Hiç kimse böylesine dar bir teoriyi seçmek istemeyeceği için, hiç kimsenin
yaşantısı içinde yer almayan olayların (events) ve doğru olmakla beraber bu konuda herhangi
bir ispatı yapılmayan önermelerin mümkün olmasını da içine alacak bir mantıksal doğruluk
teorisine yöneliriz. Bir “doğrulanabilir” önerme, bir yaşantıyla belli türden uygunluğu olan bir
önermedir; bir “doğru” önermenin de bir olguyla tamamen aynı türden uygunluğu vardır.
Fakat algı yargıları arasında olgularla uygunluğun en basit türden olanları dışında bu durum,
değişken ihtiva etmeleri sebebiyle bütün diğer tür yargılar için kesinlikle söz konusu değildir.”

8.3. Epistemik ve Mantıksal Yönden Doğrulama
Yukarıdaki açıklamasına bakıldığında Russell için, yalnız “hakikat” konusu değil,
“doğrulama” konusunu da epistemolojik ve mantıksal yönden ele almanın gerekli olduğu
görülmektedir. Çünkü problemi yalnızca epistemolojik yönden, yani yaşantılar açısından ele
almak dar bir görüşe yol açmaktadır. Diğer bir deyişle, nesneleri sadece algılara, yaşantıya
indirgemenin, yani dışımızdaki (fiziksel) olguların bağımsız varlığını kabul etmemenin
felsefedeki adı solipsizmdir. Şüphesiz Russell için böyle bir niteleme söz konusu değildir.
Kaldı ki Russell için: “olgular, yaşantılardan daha geniştir (böyle olması en azından

20

Russell (1961), s. 305.
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mümkündür 21)”. Yani Russell için kabul edilebilir olan tutum, bir önermeyi ve dolayısıyla da
bir önermenin doğrulanmasını, hem olgularla hem de yaşantıyla ilgi içinde ele almaktır.
Böyle bir ilgide, yukarıda da işaret edildiği gibi, Russell’ın yaşantıları dile getiren
temel önermeleri ve epistemolojik doğrulamayı temele aldığı görülmektedir.
Bu tespit, temel önermelerin doğrulanmasıyla ilgili problemlerin hangi yönde ve ne
şekilde ele alınması gerektiğine de işaret etmektedir. Hangi problemlerin nasıl ele alınacağı
ise şu şekilde özetlenebilir: İlkin hem yaşantılar hem de dışımızdaki olgular hakkında bilgi
veren temel önermelerle, konusu durumundaki hadiseler arasında nasıl bir ilişkinin olduğu
ortaya konulmalıdır. Ayrıca, bu iki tür temel önerme arasında nasıl bir ilişki olduğu ve
yaşantıları dile getiren temel önermelerin niçin temele konulması gerektiği de açıklanabilir.
Şimdi bu konuda yapılacak açıklamaların arka planını meydana getirdiği için Russell’ın
felsefe anlayışını ana hatlarıyla belirtmeye çalışalım.

8.4. Dilin Dil Dışı Nesnelerle İlişkisi: Gösterme Bağıntısı
Russell’ın yukarıda belirtilen görüşlerinden de nanlaşılacağı gibi, olgulara dayanan en
basit türden yargıları (yani yaşantılarla ilgili yargıları) diğer bütün yargılardan (mesela
fiziksel olgulardan söz eden yargılardan) ayıran özelliklerden birisi, ikinci tür önermelerin
değişken ihtiva etmesidir. Bu özellikten hareketle, bir ifadedeki değişkenin ne olduğuna
bakmak suretiyle probleme yaklaşalım.
Bilindiği gibi “değişken” kavramı özellikle matematik ve mantığa aittir. Mesela, “ ‘A’
bir insandır.” ifadesinde “a” bir değişken durumundadır. Bu ifade, değişken yerine konulacak
bazı değerler için doğru, bazıları için yanlış olur. Böyle bir ifadedeki değişken, bir nesne adı,
özel bir ad, bir deyim, genel bir ad vs. olabilir. Yani değişken bir nesneye, bir olaya (genel bir
ifadeyle herhangi bir şeye) işaret edebilir. Böylece, mesela “Ahmet bir insandır.” veya
“Kalem bir insandır.” gibi bir önerme elde edilir. Böyle bir önermenin doğruluğu, değişken ile
temsil edilen şey hakkındaki bilgilerin onaylanmasına bağlıdır. Bu onaylanmanın temelinde
ise, yukarıda da işaret edildiği gibi, dilin dil dışı nesnelerle ilişkisi bulunmaktadır. Böyle bir
ilişkiyi, yani “Kalem tahtadan yapılmıştır” gibi bir önermedeki “kalem” terimiyle bu terimin
işaret etmiş olduğu nesne arasındaki ilişkiyi Russell, “gösterme” (“denoting”) başlığı altında
ele almıştır.
Russell’ın “gösterme”den anladığı şudur 22: “ ‘İşaret eden bir ifade’ (‘denoting phrase’)
ile aşağıdaki gibi herhangi bir ifadeyi anlıyorum: Bir insan, bazı insanlar, herhangi bir insan,
her insan, bütün insanlar, İngiltere’nin şimdiki Kralı, Fransa’nın şimdiki Kralı, 20. yüzyılın
ilk ânında güneş sisteminin kütle merkezi, dünyanın güneş etrafındaki dönüşü... Yani bir
ifade, yalnızca formu gereği işaret etmektedir. Üç ayrı şık ayırt edebiliriz: (1) Bir ifade, bir
şeye işaret ediyor olmasa da, işaret edici olabilir; mesela, ‘Fransa’nın şimdiki Kralı’! (2) Bu
21

Russell (1961), s. 305.

22

Russell (1964), s. 51.
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ifade, belirli bir objeye işaret edebilir: Mesela ‘İngiltere’nin bugünkü Kral’ı’ belirli bir insana
işaret eder. (3) Bir ifade, belirsiz olarak (ambiguously) işaret edebilir: mesela ‘bir insan’
birçok insana değil, belirsiz bir insana işaret eder. Bu gibi ifadelerin yorumu önemli
güçlüklerle dolu bir meseledir.” Russell işaret eden terimlerle bu terimlerin işaret ettikleri
nesneler arasındaki ilişkiyi, bilgi türleri arasında yaptığı ayrımla birlikte düşünmektedir. Bu
sebeple şimdi de Russell’a göre bilgi türlerinin neler olduğunu ele alalım.

8.5. Bilgi Türleri: Tanıyarak Bilme, Tasvirle Bilme
Russell’a göre nesneler hakkında iyi ayrı yoldan iki ayrı tür bilgi elde ederiz: Russell
bunlardan birisine “tasvir” (“description”) diğerine “tanıyarak bilme” (“acquiantance”) adını
vermiştir. Russell’ın deyişiyle 23 : “…Göstermenin konusu yalnızca mantık ve matematikle
değil, bilgi teorisinde de büyük önem taşımaktadır. Mesela, belirli bir anda güneş sisteminin
kütle merkezinin belirli bir nokta olduğunu bilir ve bu konuda çeşitli önermeleri
onaylayabiliriz; fakat bu noktayı doğrudan doğruya tanıyarak bilmeliyiz, sadece tasvirle
biliriz. (…) Algıda, algı objelerini tanıyarak biliriz; düşüncede çok daha soyut karakterdeki
objeleri tanıyarak biliriz.”
Dikkat edilirse tanıyarak bilme, hem algı objelerine (yani nesnelerden gelen verilere)
hem de düşünce objelerine (yani yaşantılara) ait bir bilgi türü durumundadır. Bu ilişki,
yukarıda işaret edilen ayrımın, yani iki temel önerme arasındaki ve dolayısıyla mantıksal ve
epistemolojik doğru arasındaki ayrımın uzlaştırılmasında çıkış noktası oluşacaktır. Bu
tespitten sonra, söz konusu bilgi türlerini biraz daha ayrıntılı olarak ele almak suretiyle adım
adım ilerleyelim.
Kısaca söylemek gerekirse “tasvir”, herhangi bir şey hakkında onun ne olduğuna,
mahiyetini bilmeden elde ettiğimiz bilgilere işaret eder. Russell bu konuyu bir teknik yönden,
bir de bilgi teorisi çerçevesinde işlenmiştir. Onun Whitehead’le birlikte yazdığı Principia
Mathemetica’da konu teknik yönden (matematik-mantık içinde) geniş bir şekilde ele
alınmıştır. Bilgi teorisi çerçevesinde ise Russell iki tür tasvirden söz eder: Bunlardan birincisi,
“şöyle şöyle olan bir şey” (“a so and so”) şeklinde ifade edilen belirsiz tasvir; diğeri ise “şöyle
şöyle olan tek bir şey” (“the so and so”) şeklinde ifade edilen belirli tasvirdir 24. Russell’ın asıl
üzerinde durduğu belirli tasvirdir. Tasvir dendiğinde (dediğimizde) belirli tasviri düşünür
(düşüneceğiz).
Russell, tasvir konusunu dilde ortaya çıkan bazı paradokslar yardımıyla ele almıştır.
Bu paradokslardan “Waverley paradoksu” adıyla bilineni 25 şöyledir 26: “Eğer a ile b özdeşse,
23

Russell (1964), s. 41.

24

Bu ayrım için bkz. mesela Russell (1975), s. 167.

25 Paradokslar konusunu daha geniş bir şekilde Türkçe olarak ele alan bir kaynak için bkz. Felsefe Arkivi,
s. 14 (1963).
26

Russell (1964), s. 47.
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birisi doğru olduğunda öteki de doğru olur ve bir önermede bu önermenin doğruluğunu veya
yanlışlığını değiştirmeden biri yerine öteki konulabilir. Bu durumda, IV. Georg, Waverley’nin
yazarının Scott olup olmadığını bilmek istesin 27, fakat gerçekte Waverley’nin yazarı Scott’tır.
Bu durumda, ‘Waverley yazarı’ yerine Scott’ı koyabiliriz; bu ise, IV. Georg’un, Scott’ın Scott
olup olmadığını bilmek istediğini gösterir.”
Bir paradoksun ortaya çıkmasının sebebi, ayrıntıya girmeden şöyle açıklanabilir:
“Scott” kelimesiyle “Waverley’nin yazarı” ifadesi, bir cümle içinde aynı değerde değildir.
Böyle bir cümlede “Waverley’nin yazarı” ifadesi “Scott” kelimesine, “Scott” kelimesi ise
belli bir şahsın adı olan Scott’a işaret etmektedir. Bu iki kelime, aynı değerde olmadığı için
bir cümlede birbirlerinin yerine kullanılamaz. İşaret eden (yani Waverley’nin yazarı) ile işaret
edilen (yani “Scott” kelimesi) aynı değerde değildir. Aynı şekilde “Scott” kelimesinin cümle
içindeki anlamıyla onun işaret ettiği nesne arasında da fark vardır. Bir fark olmasaydı,
cümlede değişken yerini dolduran bir ifadeye karşılık, Russell’a göre, bir nesnenin bulunması
gerekirdi. Mesela, “Altın dağ vardı.” ifadesinde “altın dağ”a karşılık gelen bir nesnenin var
olması gerekirdi. Bu durumda, bir cümle içinde yer alan bir a değişkeni, bu cümlenin bir öğesi
olmasına karşılık, bu değişkenin işaret ettiği nesne, bu cümlenin öğesi değildir. Yani “altın
dağ” terimi, “Altın dağ vardır.” önermesinin (bir terim olarak) öznesidir; fakat “altın dağ”
teriminin işaret edebileceği nesne (böyle bir nesne olsa bile), bu önermenin öznesi olamaz.
Russell’a göre, aşağıda ele alacağımız gibi onun benmerkezci (egocentric) dediği
terimler dışında, a değişkeni yerine koyacağımız bir ifade, ilgili olduğu nesnenin bir tasviridir.
Nitekim Russell, şahıs isimlerinin, cins isimlerin, genel terimlerin hep birer tasvir değeri
taşıdığı söylemektedir 28.
Fakat Russell’a göre bu gibi ifadelerin tek başlarına anlamları yoktur 29 : “… İşaret
eden ifadelerin içinde yer aldıkları önermelerin bir anlamı yoktur; ancak bu ifadelerin içinde
yer aldıkları önermelerin bir anlamı vardır.” Bu açıklamanın hemen arkasından, onun iki tür
anlamdan söz ettiğini belirtmek gerekir. Aksi takdirde, mesela ‘altın dağ’ ifadesinin anlamsız
olması gerekir. Halbuki bu ifadenin bir anlama sahip olduğu açıktır. Russell’ın, tasvir teorisi
içinde kabul ettiği iki tür anlamı şöyle belirtmiştir 30: “… Tasvirler teorisi, anlam (meaning) ve
görsel anlam (significance) problemine dikkat ermemi sağladı. Kelimelere uygulanmış olan
“anlam” tanımı ve cümlelere uygulanmış olan “içeriksel anlam” tanımı karmaşık bir
problemdir…”
Fakat yukarıda işaret edildiği gibi, gerek bir ifade ve gerekse bu ifadenin sahip
olabileceği anlam ile bu ifadenin işaret ettiği nesne arasında bir aynılık olamaz. Bir aynılık
olmadığı için altından bir dağ olmasa da arada aynılığın olmamasına dayanarak, “Altın dağ
27

Waverley, Walter Scott’ın adını gizlemek suretiyle yazdığı bir romandır.

28

Mesela bkz. Russell (1970), s. 156.

29

Russell (1964), s. 43.

30

Russell (1951), s. 14.
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vardır.” ifadesine saçma diyemeyiz. Fakat bu durumda, böyle bir deyim bir cümle içinde
geçtiğinde nasıl olup da tasvirsel bir özellik taşıdığı ve tek başınayken de bir anlama sahip
olabildiği sorulabilir. Bu gibi soruların cevaplandırılması için yine Russell’ın tasvirle ilgili
düşüncelerine bakılması gerekir.
Russell’ın tasvirle ilgili açıklamalarından biri şöyledir 31: “Bir objenin ‘şöyle şöyle’
olan bir özelliğe sahip olduğunu bildiğimizde, yani belirli bir özelliğe sahip fazla değil sadece
bir objenin ‘tasvirle bilindiğini’ söyleyeceğim. (…) Demir maskeli 32 birisinin olduğunu biliriz
ve onun hakkında birçok önerme de bilinir; fakat onun kim olduğunu bilmeyiz.”
Bu açıklamalardan sonra, Russell’ın “tasvir”le ilgili düşüncelerini kısaca şu şekilde
ifade etmek mümkündür: Tavsiye bilgi, dışımızdaki nesnelerin bilgisidir. Dilsel bir ifadenin,
işaret ettiği nesnelere ait tasvirsel bir bilgi taşıdığını kabul etmek, birtakım paradoksların
çözülebilmesini de temin etmektedir. Ayrıca, söz konusu nesnelerin bilgisinin tasvirsel
olduğunu kabul etmek, belli bir obje yorumunu da beraberinde getirmektedir. Çünkü
nesnelerin mahiyetini tasvirsel yolla bilemeyiz. Russell’ın benzetmesiyle söylersek,
dışımızdaki nesneler demir maske giymiş gibidirler.
Tasvirsel bilgilerin nesnelerin mahiyetini tam olarak verememesinin gerekçesi, bu
bilgilerin bir yönüyle duyu verilerine dayanması ve duyu verilerinin ötesine geçememesidir.
Russell’ın ifadesiyle 33 : “… Bir obje olarak masa hakkındaki bilgim, doğrudan bir bilgi
değildir. (…) Saçmalığa düşmeden masanın varlığından şüphe etmek pekâlâ mümkündür;
buna karşılık duyu verilerinden şüphe ermek mümkün değildir. Masa hakkındaki bilgim,
“tasvirsel bilgi” olarak isimlendireceğim türden bilgidir. Masa, ‘şöyle şöyle türden belirli
duyu verilerine sahip olan bir fiziksel obje’dir. Bu duyu verileri aracılığıyla masayı tasvir
ederiz (…) Biz bir tasviri biliriz ve objenin kendisi bizim tarafımızdan doğrudan bilinmese de
bu tasvirin uygulandığı sadece bir nesnenin var olduğunu biliriz. Böyle bir durumda, obje
hakkındaki bilgimizin tasvirle bilinen bir bilgi olduğunu söyleyeceğiz.”
Nesnelere ait bu bilgileri, aşağıda açıklamaya çalışacağımız gibi Russell, duyu verileri
sayesinde yaşantı temeli üzerine kurmak düşüncesindedir. Bu suretle dilin, duyu verilerinin,
nesnelere ait bilgilerimizin özellikleri, nesnelerin tasvirle bilinmesi ve yaşantılarla arasındaki
ilişkilerin yavaş yavaş tamamlanması söz konusu olmaktadır. Bu ilişkilerin kurulmasının
başka bir anlamı ise, yukarıda işaret edilmiş olan iki tür temel önerme arasındaki bağıntının
kurulabilmesine imkân verecektir.
31 Russell (1970), s. 156. Russell’ın bu kitabı Mistisizm ve Mantık adıyla Türkçeye Ayseli Usluata
tarafından çevrilmiştir. (Varlık Yay., 1972). Çeviride kullanılan terminoloji ile bizim kullandığımız terminoloji
arasındaki farklılık dolayısıyla bu çeviriden alıntı yapmadık.
32 Demir maskeli adam; 17. yüzyılda, Savoy’daki Fransız kalesi Pignerole’ye demir maske takılarak
hapsedilmiş ve bu maskeyle yaşamaya mahkûm edilmiş birisidir. Voltaire’den Benjamin Franklin’e kadar herkes,
kendi demir maskeli adam kuramını oluşturdu: XIV Louis’in tahtını paylaşma riskini ortadan kaldırmak için ikiz
kardeşini maske taktırarak hapsetmesi en yaygın kuramdır.
33 Russell (1970 a), s. 47-48. Russell’ın bu kitabı da Felsefe Meseleleri adı altında Türkçeye çevrilmiştir
(Remzi Kitabevi, 1970). Yukarıda sözü edilen güçlüklerden dolayı bu çeviriden de alıntı yapmadık.

119

8.6. Duyu Verileri ve Yaşantılar
Russell’a göre yukarıda da belirtildiği gibi, bizim bilebildiğimiz masanın kendisi değil,
masaya ait duyu verileridir. Fakat burada, duyu verilerini duyumlardan ayırmak gerekir 34: “…
Görmeyi, görülen şeyden ayırmamız gerekir: Belli bir biçimde bir renk lekesi gördüğümde,
renk lekesinin gördüğüm şeyden ayrı bir şey olduğunu söylemek zorundayım. Eğer bir nesne
varsa, bu nesnenin, renk lekesiyle, farkında olma olarak isimlendirebileceğim türden bir
bağıntısı olabilir. Bu durumda, zihinsel bir olay olarak duyulmama, rengin kendisi tamamen
fiziksel bir nesne olarak kalacaktır ve duyumlardan ayırmak için de duyu verisi olarak
isimlendirilebilir.” Görüldüğü gibi Russell’ın duyu verileri dediği şey, fiziksel nesnelerin
temsilcileridir. Ve bizim için asıl fiziksel nesneler bu duyu verileridir. İşte biz bu duyu
verilerini tanıyarak biliriz. Russell’ın deyişiyle 35 : “Doğrudan farkında olduğumuz şeyleri
tanıyarak bildiğimizi söyleyeceğiz… Masamın var olması halinde, onun görünüşünü, rengini,
biçimini, sertliğini düzgünlüğünü vs. oluşturan duyu verilerini tanıyarak bilirim; bütün bunlar,
masam gördüğümde ve ona dokunduğumda doğrudan doğruya bilincine vardığım şeylerdir.
(…) …masamın görünüşünü oluşturan duyu verileri, tanıyarak bildiğim, benim tarafımdan
öyle olarak bilinen şeylerdir.”
Böyle bir durumda, duyu verilerinin temeli yaşantılarda bulunacağı açıktır. Fakat buna
rağmen Russell, yukarıda da denildiği gibi solipsist bir düşünür değildir. Bunun bir sebebi,
duyu verilerinin süjeden, yani bilenden bağımsız ve empirik bir araştırmanın konusu içinde
girebilen özellikte olduğunu kabul etmesidir. Duyu verilerinin objektif olma özelliğini Russell
şöyle açıklamıştır 36: “Mantıksal olarak bir duyu verisi, süjenin farkına vardığı bir objedir, bir
şeydir. Duyu verisi özneyi, mesela inanç ve iradede olduğu gibi onu özneye mantıksal olarak
bağlı değildir.” Buna ek olarak, duyu verileri (yani fiziksel olgular) yukarıda da belirtildiği
gibi, yaşantılardan daha geniştirler. Bu sayede tanıyarak bilmediğimiz nesnelerin de var
olabileceğini söyleyebiliriz. Russell’ın deyişiyle 37: “Tasvirlerle elde edilen bilgilerin başlıca
önemi, kişisel yaşantı sınırlarımızın ötesine geçebilmemize izin vermesidir.” Bu açıklama,
tanıyarak bilmenin, bir yönüyle fiziksel olgulara (ve duyu verilerine), diğer yönüyle de
yaşantılara bağlı olduğunu göstermektedir.
Bu açıklamalar ışığında tanıyarak bildiğimiz şeyleri iki farklı gruba ayırabiliriz: Duyu
verileri ve yaşantılar. Russell “yaşantı” kelimesinden, bize olan her türlü duyguyu
anlamaktadır. Russell’ın deyişiyle tanıyarak bildiğimiz şeyler şunlardır 38 : “Dış duyuların
verilerini duyumlarda tanıyarak biliriz ve içgözlemlerde (intospection) düşünceler, hisler,
arzular vs. gibi iç duyum (inner sense) olarak isimlendirilebilecek şeylerin verilerini tanıyarak
34

Russell (1968), s. 141.
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Russell (1970 a), s. 46-47
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Russell (1970), s. 112.

37

Russell (1970 a), s. 59.
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Russell (1970 a), s. 51.

120

biliriz. Hatırlamada (memory), iç duyuların veya dış duyuların verileri olan şeyleri tanıyarak
biliriz. Ayrıca, kesin olmamakla beraber, belki de şeyleri farkına varan veya şeylere yönelik
istek taşıyan Benlik’i (Self) tanıyarak biliriz.”
Bu açıklamalar, Russell’ın farklı iki bilgi türü arasında nasıl bir bağ kurduğunu,
sübjektif nitelikteki bilginin ne şekilde temele konulduğunu göstermektedir.
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Uygulamalar
1) Russell’ın “tanıyarak bilme” ve “tasvirle bilme” ayrımını, can sıkıntısı gibi
pisikolojik olaylara uygulayıp, fizik nesnelerle olan benzerlik/ayrılık ilişkisini tartışınız
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Uygulama Soruları
1) Tanıyarak bilme ile tasvirle bilme arasındaki farkları tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Temel önermelerin dış dünya ile ilişkisi ele alınarak, epistemik ve mantıksal yönden
doğrulama kavramı ve bilgi türleri olarak “tanıyarak bilme” ile “tasvirle bilme” işlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Temel önermelerin dış dünya ile ilişkisini açıklayınız.
2) Epistemik ve mantıksal hakikati karşılaştırınız.
3) Tanıyarak Bilme ve Tasvirle Bilme arasındaki farkları açıklayınız.
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9. TEMEL ÖNERMELER VE DOĞRULAMA (2)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Tasvirle bilmenin önemi ele alındıktan sonra, temel önermelerin doğrulanması
konusundaki yaklaşımlar ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Temel önermelerin doğrulaması nasıl yapılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Temel
Önermeler
Doğrulama (Devam)

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

ve Tasvirle bilmenin önemi • Okuma yaparak
ve temel önermelerin
• Araştırma yaparak
doğrulanması
konusundaki
yaklaşımların anlaşılması • Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
• Tasvierle Bilme
• Ben-merkezci Terimler
• Doğrulama
• Anlam
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Giriş
Empirist gelenek içinde temel önermelerin, konuları hakkında doğrudan bilgi
aktardıkları kabul edilir. Bu tür önermelerin konusu, dış dünya ve psikolojik yaşantılar
olabilir. Ayrıca dış dünya hakkında bilgi veren tekil önermeler arasında da farklar vardır. Bazı
tekil önermeler, şu anda duyu organlarım vasıtasıyla algıladığım bir olay hakkında bilgi
aktarabileceği gibi, bazı temel önermeler, bir alet kullanmak suretiyle yaptığım ve doğrudan
gözlemleyemediğim bir olay hakkında da bilgi aktarabilir. Fakat bilgi aktarmaya yarayan
önermelerin hepsi, hiç şüphesiz temel önerme değildir. Bazı önermeler bir genellemeyi ifade
edebilir, bazıları da teorik bilgiler dile getirebilir. Empirist gelenek içinde yer alan bir
düşünür, her türlü önermenin temeline temel önermeleri koymak, diğer önermenin temel
önermelere indirgenebileceğini ispatlamak ve yaşantımızı dile getiren temel önermelerle
doğrudan algılanan olayları dile getiren temel önermeler arasında da bağıntı kurabilmek
zorundadır. Çeşitli önermeler arasındaki ilişkinin açıklanmasında ve ayrıca her türlü
önermenin temel önermelere indirgenebileceğinin gösterilmesinde “doğrulama” kavramı bir
kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Empirizm için diğer önemli problem ise, temel
önermelerin tam olarak doğrulanabileceğini gösterebilmektedir. Aşağıda Russell ve Ayer’in
görüşleri bu problemler çerçevesinde ele alınacaktır.
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9.1. Tasvirle Bilmenin Önemi
Sübjektif bir temel kurulmuş olan tanıyarak bilme, bilginin meydana getirilmesinde de
asıl görevi üstlenmiş durumdadır. Russell’ın deyişiyle 39 : “Bütün düşünceler tanıyarak
bilmeyle başlamak zorundadır; fakat bu durum düşüncede, tanıyarak bilmediğimiz pek çok
şeyle ilgili olarak sürer.” Doğrudan tanıyarak bilmediğimiz şeylere bir örnek olarak yine
“altın dağ” deyimini alabiliriz. “Altın dağ vardır.” ifadesi bu durumda bir tasvirdir. Fakat var
olmayan bir şeyi tasvir etmektedir. Buna rağmen bu ifadenin Russell’ın konuyla ilgili her
yerde tekrar ettiği şu cümlede bulunmaktadır 40 : “Anlayabildiğimiz her önerme tamamen
tanıyarak bildiğimiz öğelerden olmalıdır.” Yani “altın” ve “dağ” kelimelerini (bu kelimelerin
işaret ettiği nesneleri değil) en azından daha önce öğrenmişizdir ve dolayısıyla tanıyarak
biliriz. Tıpkı, (Russell’ın örneğiyle) Hamlet’in kim olduğunu bilmesek de “Hamlet”
kelimesini tanıyarak bilmemiz gibi. Yalnız buradaki zihinsel işlemin çift taraflı olduğuna
dikkat etmek gerekir. Bu sayede, “tanıyarak bilme” ile başlamak zorunda olan zihinsel
işlemin sürekliliği sağlanır. Yani, verilmiş bir ifadenin öğelerini tanıyarak bilmenin yanı sıra,
tanıyarak bildiğimiz özelliklerden hareket ederek tasvirsel bildiğimiz özelliklerin, başkasına
da olduğuna dair tasvirsel bir bilgi elde ederiz. Nitekim Russell, 41: “Fiziksel objeler ve diğer
kişilerin zihni (mind) hakkındaki bilgimiz, sadece tasvirle elde edilmiş bilgidir” der.
Russell bu açıklamalarıyla, tanıyarak elde edilen bilgilerle tasvirle elde edilen bilgiler
arasında bir bağ kurmuş olmaktadır. Bu bağ, duyu verilerinin üzerine kurulmuş durumdadır.
Çünkü duyu verileri hem nesneler hakkında bilgi aktarırlar hem de yaşantılarımızla
ilgilidirler. Duyu verileri tasvirle bilmeyi, yani nesnelerin mahiyetini değil de onların
görünüşleri hakkında bilgi elde etmemizi mümkün kılarlar. Duyu verilerini alan kişiler olarak
bizler, bu duyu verilerini tanıyarak biliriz. Bu durum aynı zamanda tanıyarak bilmenin
yaşantılar üzerine kurulmuş olmasına (yani sübjektif bir özellik taşımasına) rağmen, (tasvirle
olan bağıntısı yüzünden) objektif bir yorumuna da (bir ölçüde de olsa) imkân verebilmektedir.
Çünkü kendi yaşantıma dayanarak ve tanıyarak elde ettiğim bilginin başkalarının
yaşantılarında da bulunabileceğini elde ettiğim ve objektif özellik taşıyan bilgilerden
yararlanmak suretiyle söyleyebilirim. Aynı prensiplerden hareketle aynı ilgiyi bu sefer
fiziksel nesnelerle ilgili olan temel önermeler ve yaşantılarımızla ilgili olan temel önermeler
ya da epistemolojik nitelikteki ifadeler ve mantıksal nitelikteki ifadeler arasında da kurmak
mümkündür. Çünkü bu ifadeler, hem tasvirle hem de tanıyarak elde edilen bilgilere tekabül
etmektedirler. Aynı ilişki bir de dil açısından ele alınabilir. Bu takdirde, tasvirle bilmeyi dile
getiren önermelerin içlerinde değişkenlik ihtiva etmesi gösterilebilir. Bu durumda tasvirle
elde edilen bilgilerle tanıyarak elde edilen bilgiler arasında bir ilişki kurulabilmesinin yolu,
bu değişkenin elenebilmesi olacaktır. Russell bu indirgeme işlemini benmerkezci terimler
vasıtasıyla yapmıştır. Şimdi benmerkezci terimlerin ne olduğunu ve bu terimler vasıtasıyla
Russell’ın indirgeme işlemini nasıl temellendirdiği üzerinde duralım.
39

Russell (1964), s. 42.
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Mesela bkz. Russell (1970), s. 158.
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9.2. Benmerkezci Terimler
Russell’ın benmerkezci terimler hakkındaki görüşlerini ele almak için biraz dolaylı
yoldan gidelim ve onun fizikteki doğrulamayı nasıl yorumladığını çıkış noktası olarak alalım.
Russell’a göre fizikteki doğrulama şöyledir 42: “… Eğer fizikte doğrulama gerekirse
aşağıdaki problemlerle yüz yüze geliriz: Fizik, duyu verilerini fiziksel objelerin fonksiyonu
olarak ortaya koyar; fakat doğrulama ancak fiziksel objeler duyu verilerinin bir fonksiyonu
olarak ortaya konulursa mümkün olur.” Aksi takdirde ne olur? Fiziksel objeler duyu
verilerinden bağımsız olarak, yani “tanıyarak bilme”den veya yaşantıdan bağımsız olarak ele
alınırsa ne gibi sonuç ortaya çıkar? Diğer bir deyişle, mesela “kırmızı” rengi duyu
verilerinden bağımsız, salt nicel bir şekilde belli bir dalga boyu olarak tanımlanırsa, bu
tanımın anlamı ne olacaktır? Russell’ın konuyu ele alışı ve cevabı şöyledir 43: “… ‘Kırmızı’yı
‘şöyle frekanslar serisinin dalga uzunluklarının sebep olduğu görme duyumları’ olarak
tanımladığımı varsayalım. Eğer bu tanımı ‘kırmızı’ kelimesinin anlamı olarak alırsam, bu
kelimeyi ihtiva eden hiçbir önermenin, ışığın dalga teorisi bilinmeden ve dalga boyu
ölçülebilmeden önceki dönemde bilinmemesi gerekirdi; fakat ‘kırmızı’ kelimesi bu keşifler
yapılmadan çok önce kullanılıyordu. Bu durum, ‘kırmızı’ kelimesini ihtiva eden günlük dilin
bütün ifadelerinin, yukarıdaki tanımla bu kelimeye yüklenen anlama sahip bildiğimiz her şey,
kör bir insan tarafından da bilinebilir mi? Yukarıdaki tanıma göre cevap hayırdır. Bu problem,
yeni mantığın tıpkı Aristotelesçi mantık gibi dar bir skolastisizme yol açabileceğini gösterir.”
Russel’ın yukarıdaki açıklamaları yapmaktaki amacı, duyu verilerini salt nicel olarak
ifade etmenin tek başına bir anlamının olmadığını göstermektir. Çünkü duyu verilerini dile
getiren ifadelerin yaşantılarla ilişkisi olmalı, yeni yaşantılardan türetilmelidir. İşte bu
türetilme, dışımızdaki herhangi bir nesneye karşılık olan terimin (bu terim bir önerme
fonksiyonunda değişken olarak ifade edilmektedir) benmerkezci terimlere çevrilebilmesi
demektir. Russell’ın deyişiyle 44: “ ‘Mavi’ kelimesinin tanımlanıp tanımlanamayacağı sorusu
kolay bir soru değildir. Şöyle diyebiliriz: ‘Mavi’, şöyle şöyle frekanstaki ışığın sebep olduğu
renk duyumlarının adıdır. Veya şöyle de diyebiliriz: ‘Mavi’, spektrumda mor ve yeşil arasında
bulunan renk gölgelerinin bir adıdır. Bu tanımlardan birisi, kendimiz için bir mavi duyumu
temin etmemizi mümkün kılar. Fakat eğer böyle yaparsak şöyle söyleme durumunda oluruz:
‘İşte mavi bu.’ Bu gerçekten maviyi görmekle yapılan bir keşif olabilir. Ve bu ifadede,
diyebilirim ki ‘bu’, bir anlamda ‘benmerkezci’ olarak isimlendireceğim kendine has türden de
olsa bir özel isimdir (proper name)”.
Russell, dört tane temel benmerkezci kelime kabul etmiş, fakat bunlardan birisine daha
ayrıcalıklı bir yer vermiştir 45 : “Konuşana ve onun zaman-mekân içindeki durumuna göre
anlamı değişen kelimelere, ‘benmerkezci tekil terimler’ ismini veriyorum. Bu türün dört temel
kelimesi, ‘ben’, ‘bu’, ‘burada’ ve ‘şimdi’dir. …aslında, ‘bu’, nominal tanımı olmayan asıl
benmerkezci kelime olarak alınabilir.” Gerçi bilimde bu durumun tersi bir işleyiş vardır. Yani,
42
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benmerkezci kelimelerden, objektif ve nicel değeri olan ifadelere doğru gidiş vardır.
Russell’ın deyişiyle 46 : “Hem bilimin hem de sağduyunun (common sense) amaçlarından
birisi, benmerkezci tekil terimlerin özellikleri yerine, yansız ortak terimler koymaktır. “Ben”
yerine ismim, “burada “ yerine enlem ve boylam ve “şimdi” yerine tarih kullanılır.” Böyle bir
duruma rağmen Russell, acaba hangi gerekçelerle benmerkezci kelimeleri temele koymak
düşüncesindedir?
Böyle bir soru her şeyden önce benmerkezci kelimelerin, Russell’ın yukarıda aktarılan
görüşlerinin doğal bir sonucu olduğu düşünülerek cevaplandırılabilir. Çünkü fiziksel nesneleri
duyu verilerinin bir fonksiyonu olarak gören Russell’ın, bu nesnelere karşılık olan kelimeleri
de kişisel yaşantıları doğrudan dile getirme durumundaki benmerkezci terimlere bağlaması
normaldir. Böyle bir yoruma imkân veren argümanlardan birisi ise onun dilsel analizlerinden
kaynaklanmaktadır. Bu durumda Russell’ın neyi niçin ve nasıl ele alıp yorumladığını şöyle
özetlemek mümkündür: Russell, benmerkezci olmayan herhangi bir kelimenin işaret ettiği
nesneyle bu kelimenin anlamı arasındaki ilişkiyi bazı paradokslar aracılığıyla ele almakta; bu
yolla, işaret edilen nesnelerin değil de sadece tasvir eden ifadenin önermenin bir öğesi
olduğunu, tasvirin ise temelini tanıyarak bilme’de bulunduğunu; tanıyarak bilmenin ise bir
yaşantı olduğunu ve kendi yaşantımızı tanıyarak, başkalarındaki yaşantının ise tasvirle
bilinebileceğini; yaşantılarımızın, benmerkezci kelimelere indirgenerek ifade edilebileceğini
düşünmektedir. Russell, benmerkezci kelimeleri kısaca bu gerekçeler çerçevesinde temele
koymaktadır.
Russell, benmerkezci terimlerin yaşantılarla olan ilgisini, bilgi teorisi içinde şöyle
ifade etmiştir 47: “Geniş bir şekilde ilgilendiğim bilgi teorisinin kesin olarak mutlak bir özelliği
vardır: Bilgi teorisi, ‘Ne bildiğimi nasıl bilirim?’ sorusunu sorar ve kaçınılmaz bir şekilde
kişisel yaşantıdan hareket eder. Bilgi teorisinin verileri benmerkezcidir…” Böyle bir anlayışa
sahip olan Russell’ın, bilginin özel yanına niçin ağırlık verdiği, benmerkezci kelimelerle niçin
yukarıdaki gibi bir görev yüklediği biraz daha belirgin hale gelmektedir.
Bu açıklamalar da gösteriyor ki, değişkenlik ihtiva eden mantıksal türden ifadeler,
değişkenlik ihtiva etmeyen epistemolojik türden ifadelere benmerkezci terimler sayesinde
indirgenebilirler. Bu anlayışın diğer anlamı, fiziksel olguları dile getiren temel önermelerin,
yaşantıları dile getiren ve benmerkezci terim ihtiva edebilen temel önermelere
indirgenmesidir.

9.3. Temel Önermelerin Doğrulanması
Bilginin temelde öznel (sübjektif) bir niteliğe sahip olması, sadece öznel türden bilgi
aktaran temel önermelerin doğrulanmasının, öteki tür temel önermelerin doğrulanmasından
farklı değerde olmasını gerektirecektir. Bu farklılığın ne demek olduğunu Russell’ın verdiği
örnek üzerinde görelim 48: “Eğer ‘Hararetim var.’ dersem, doğrulayan farkına vardığım bir
46
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olaydır (event); şöyle ki hararet -burada- şimdidir. Fakat ‘Hararetin var.’ dersem, doğrulayan
hararettir -oradadır- şimdidir. Fakat ben doğrulayanın farkına varmam. Bu doğrulayanın,
benim idrakim içinde senin hararetine inanmamı sağlayacak bir yeri olamaz; idrak ettiklerim
benim yaşantılarımdan ve önyargılarımdan (prejudices) türetilmek zorundadır. Benim
idraklerim aslında benden tüketilmiş olmak zorundadırlar. (…) ‘Hararetim var.’ dediğimde,
doğrulayan benim hararetimdir ve onun farkına varırım. ‘Hararetim var.’ veya ‘Güneş
sıcaktır.’ dediğimde, ben doğrulayanın farkına varmam.”
Görüldüğü gibi Russell, dışımızdaki olaylarla ilgili (yani değişkenlik ihtiva edebilen)
ifadelerin, kişisel yaşantıları dile getiren ifadelerden farklı doğrulama değerine sahip
olduğunu açıkça ifade etmektedir. Bu ayrılık, ilk tür önermeler için söz konusu olabilecek
“doğrulayan”ın benim dışımda olmasından ve benim onu doğrudan farkına varamamamdan
ileri gelmektedir. Bu durumda, yaşantılarla ilgili temel önermeler vasıtasıyla dile getirilen
bilgiler bana ve benim farkına varmama dayandığı için, ancak benim tarafımdan, doğrudan ve
kesin bir şekilde doğrulanabilirler. Dışımdaki olaylarla ilgili temel önermelerle dile getirilen
bilgiler ise, tanıyarak elde ettiğim bilgileri dışımdaki objelere yansıtma sonucunda ve tasvirle
elde edilmiş bilgiler olarak ortaya çıkarırlar. Bu bilgiler, duyu verilerinin ötesine
geçemeyecekler ve nesnelerde var olduğunu kabul ettiğim bilgiler olarak kalacaklardır. Bu
yüzden dolaylı bilgi özelliği taşıyacaklar, tam ve kesin olarak doğrulanmaları da söz konusu
olmayacaktır.

9.4. Ayer’in Yaklaşımı
“Doğrulama” problemine Russell’dan kısmen farklı bakan diğer Empirist düşünür A.
J. Ayer’dir.
Ayer’in temel önermeler ve doğrulama hakkındaki görüşlerinin kesin şekli Dil,
Hakikat ve Mantık isimli eserinde 49 ortaya koymuştur. Ayer’e göre dilsel bir ifadenin anlamlı
olarak kabul edilebilmesi, bu ifadenin doğrulanabilir olmasına bağlıdır. Ayer, doğrulamanın
ne demek olduğunu bu anlayış çerçevesinde araştırmıştır. Ayer’in üzerinde durduğu ikinci
konu, Empirist anlayışının gereği olarak doğrudan doğrulanamayan bir ifadenin, doğrudan
doğrulanan ifadelerle ilişkisini kurmaktır. Fakat bu ilişkinin kurulmasıyla ilgili olarak Ayer’in
ileri sürdüğü çözüm, aşağıda gösterileceği gibi başarısız olmuştur.

9.5. Doğrulama ve Anlam
Ayer doğrulama ve anlam arasındaki ilişkiyi şöyle açıklamıştır 50 : “Doğrulama
ilkesinin bir kriter sağladığı varsayılır; bu kriterle, bir cümlenin (sentence) verildiği şekliyle
(literally) anlamlı olup olmadığı tayin edilebilir. Bu ilkeyi formüle etmenin basit bir yolu, bir
49 Ayer’in temel önermeler hakkındaki ilk düşünceleri, onun “Temel Önermeler” isimli makalesinde
bulunmaktadır. (Bkz. Philosohical Analysis Ed. Max Black, Prentice-Hall, 1963, s. 57-71). Ayer, daha sonra bu
konudaki görüşlerini yukarıda sözü edilen Language, Truth and Logic isimli kitabında geliştirmiştir. Ancak, buradaki
görüşlerini de yapılan eleştirileri dikkate alarak geliştirmiş ve son şeklini adı geçen kitabın ikinci baskısına yazdığı
önsözünde ortaya koymuştur. Ayer’in burada ele alınacak görüşlerinde bu önsöz dikkate alınmıştır.
50 Ayer, A. J. (1971), s. 7.
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cümlenin ifade ettiği önerme (proposition) ancak ve ancak analitik ya da empirik olarak
doğrulanabiliyorsa bu cümlenin her yönüyle anlamlı olduğu söyleyebilmektir.”
Bu açıklamasıyla Ayer’in cümleyi, doğrulanacak eleman olarak kabul ettiği
görülmektedir. Çünkü araştırılmak istenen husus, önerme aracılığıyla, cümlenin
doğrulanabilirliğini göstermektedir.
Bilgi teorisi ve özellikle mantık açısından bir önerme, tanım gereği, doğru veya yanlış
olabilen dilsel bir kuruluş olarak kabul edilir. Bu durumda her önermenin, anlamlı bir dilsel
kuruluş olması gereklidir. Çünkü anlam ve doğrulama arasında bir ilişki kabul edilmiştir.
Fakat böyle bir tanım dolayısıyla ilişkinin kapsamının genişletilmesi ve önermenin dışındaki
diğer dilsel kuruluşlara da bu kabulün uygulanabilmesi gerekir. Çünkü “doğrulanabilir olan”
dilsel kuruluşlar, sadece önermeden ibaret olamazlar. Böyle bir anlayış çerçevesinde ele
alınması gereken ikinci noktanın ise şüphesiz dilsel kuruluşlar arasındaki, özellikle de cümle
ve önerme arasındaki ilişkinin açıklanması olmalıdır.
Ayer, önerme ve cümle arasındaki ilişkinin açık olmadığı düşüncesindedir. Gerçekten
de günlük dilde bu ilişkinin belirsizliğini teorik olarak göstermek mümkündür. Bu amaçla,
olgulara ilişkin önermeler ve bir de olgusal içeriği olmayan birtakım cümleleri göz önüne
alalım. Özellikle günlük dilde, iki ayrı cümlenin bir önermeyi ve bir cümlenin iki ayrı
önermeyi ifade edecek şekilde kullanılması (eğer günlük dildeki çokanlamlılık, kaypaklık,
eşanlamlılık vs. göz önüne alınırsa), hiç de imkânsız değildir. Böyle bir durumda, hangi
önermenin hangi cümleyi doğrulayacağı, cümleyle cümle arasındaki ilişkilerin (doğrulama
açısından) gösterilebilmesi gerekir. Çünkü bir cümlenin anlamlı olması, doğrulanabilir
olmasına bağlıysa, iki farklı cümlenin iki ayrı şekilde doğrulanabilmesi gerekir.
Ayer, anlamlı olan bir cümleyi anlamlı olmayan cümlelerden ayırmak ve cümleyle
önerme arasındaki ilişki kurabilmek için üçüncü bir kavrama, “ifade” kavramına
başvurmuştur 51 : “… Gramatik olarak anlamlı her kelime kuruluşunun bir cümle meydana
getirdiği kabul edilecek ve her bildirim cümlesinin (indicative sentence), bu cümle bütünüyle
anlamlı olsa da olmasa da bir ifade dile getirdiği söylenecektir. Ayrıca, karşılıklı olarak
birbirine çevrilebilen iki cümlenin aynı ifadeyi dile getirdiği kabul edilecektir. Diğer taraftan
önerme kelimesi, bütünüyle anlamlı olan cümleler tarafından dile getirilmiş şey için
ayrılacaktır. Böylece önermeler kümesi, bu kullanımda, ifadeler kümesinin bir alt kümesi
olur.” Böyle bir durumda problem, her anlamlı cümleyle bir önerme arasında ilişki
kurabilmek ve dilsel bakımdan düzgün olmakla beraber herhangi bir önermeye tekabül
etmeyen cümlelerle ifadeler arasında doğrulama açısından ne gibi bir bağıntıdan söz
edilebileceğini belirlemek olacaktır.
“Önerme”, “cümle” ve “ifade” arasında yukarıda sözü edilen ayrımı birtakım dilsel
uzlaşımlar vasıtasıyla yapmak mümkün olabilir. Fakat empirist tutumuna uygun olarak Ayer’in
bu ayrıma doğrulamaya dayanan bir geçerlilik sağlaması da gerekir. Ayer böyle bir ayrım
51
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içinde doğrulamanın görevini şöyle belirlemiştir52: “… Doğrulama ilkesinin kullanımını tasvir
etmenin bir yolu, ya bir bildirim cümlesi bir önerme dile getirdiğinde bunu tayin etmeye
yarayan araçları ya da bir deyimle, önermeler kümesine ait olmayan ifadelerden ayırmaya
yarayan araçları temin etmek olabilir.” Yani “doğrulama” ilkesinin bir özelliği, cümleler ve
aynı zamanda ifadeler arasında bir ayrım yapmak imkânı sağlamasıdır.
Fakat bu durumda, yukarıdaki problemle değişik şekilde de olsa tekrar karşılaşılır.
Şöyle ki bir önerme, fiziksel olgularla uygunluğu olabilen dilsel kuruluş olarak kabul
edilmektedir. Anlamlı bir cümlenin ise önermelerle ilgisi vardır. Bu suretle anlamlı bir cümle,
ifade ettiği önerme sayesinde olgusal olarak doğrulanabilmektedir. Fakat aynı düşüncenin,
aynı biçimde ifadelerde uygulanması gerekir. Çünkü dilsel bir üst kuruluş olan “ifadeler”
sayesinde her türlü cümle dile getirilebilmektedir. Eğer doğrulama sadece anlamlı cümlelere
uygulanıyorsa, anlamlı olmayan cümleleri de kapsayan “ifadeler” için -eğer varsa- başka
türden bir doğrulamanın tanımlanması gerekir. Bu suretle, eğer bir ifadenin doğruluğu tespit
edilirse, bu “ifade”nin dile getirdiği cümlenin anlamlı olduğuna da karar verilebilir.
Ayer, bir ifadenin empirik olarak doğrulanmasında, doğrulama kavramının nasıl
yorumlanması gerektiğine yeterli bir cevap veremediğini belirtmiştir53. Fakat Ayer’e göre bir
ifadenin doğrulanabileceğini teorik olarak göstermek mümkündür. Ayer’in bu konuda ileri
sürdüğü çözüm üzerinde aşağıda ayrıca durulacaktır.

9.6. Sıkı ve Gevşek Doğrulama
Doğrulama kavramıyla ilgili olarak ortaya çıkan önemli bir problem, Russell
münasebetiyle belirtildiği gibi, yaşantılar ve olgularla ilgili önermelerin birbirlerinden farklı
özellikler taşımasından kaynaklanmaktadır. Ayer, böyle bir güçlük karşısında, “sıkı” (strong)
ve “gevşek” (weak) doğrulama 54 ayrımı yapmıştır 55 : “… ‘Doğrulama’ teriminin ‘sıkı’ ve
‘gevşek’ anlamları arasında ayrım yapıyorum ve ayrımı şöyle açıklıyorum: ‘Doğruluğu’
ancak ve ancak tecrübe (experience) vasıtasıyla kesin olarak kurulabilen bir önermenin,
kelimenin sıkı anlamında doğrulanabilir olduğu söylenebilir; fakat önermenin doğruluğu için
mümkün bir tecrübeden söz etme imkânı varsa, bu önerme gevşek anlamda doğrulanabilir.”
Dikkat edilirse yaşantılarla da ilgisi olması bakımında Ayer’in “sıkı” doğrulama
dediği, Russell’ın “içinde değişken bulunmayan” olarak nitelendirdiği ifadelerle ortak
özellikler taşımaktadır. Diğer ortak taraf, Ayer’in de güvenilir ve sağlam bilgiyi bu tür
ifadelerde bulmasıdır 56: “… Nihai doğrulamadan söz etmeye izin veren bir empirik önermeler
sınıfı vardır. …‘Temel önermeler’ olarak isimlendirdiğim bu önermeler, yalnızca tek bir
yaşantı içeriğine işaret ederler ve onların kesin olarak doğrulanmaları konusunda
söylenebilecek şey, onların sadece işaret ettiği yaşantının meydana gelmesidir. Ayrıca, bu tür
önermelerin ‘düzeltilemez’ (‘incorrigible’) olduğunu söyleyenlerle bu durumda uyuşmam
52 Ayer, A. J. (1971), s. 11.
53 Ayer, A. J. (1971), s. 12.
54 Ayer’in bu ayrımının temelde birbirinden ayrı olmadığı ileri sürülmüştür (bkz. Lazerowitz, s. 114-117).
Amacımız sadece “doğrulama” problemi üzerinde durmak olduğundan bu konu üzerinde durulmayacaktır.
55 Ayer, A. J. (1971), s. 12.
56 Ayer, A. J. (1971), s. 13.
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gerekir; bu önermelerin düzeltilemez olmasından kastedilen şey, dilsel hata dışında bir
hatanın mümkün olamayacağını varsaymaktır. Dilsel anlamda, gerçekten de birisinin kendi
yaşantısını yanlış tasvir etmesi daha mümkündür; fakat birisi herhangi bir şeye bağlanmadan
sadece yaşantısını kaydetmek (record) niyeti taşırsa, olgusal olarak yanılması mümkün
olamaz.” Bu arada Ayer’in, Russell’dan farklı olarak “temel önermeler” deyimini sadece
yaşantıları dile getiren önermeler için kullandığını belirtelim.
Her iki düşünür için ortak olan başka bir yön, yaşantıları dile getiren önermelerin
doğrulanmasıyla ilgilidir. Russell’a göre bu önermelerin doğrulanması, “farkına varma” ile
sağlanıyordu. Ayer’e göre 57 : “… Benim acı içinde olmam, ‘Acı duyuyorum.’ Önermesini
doğrulayacaktır. Niçin? Çünkü ‘Acı duyuyorum.’ Dediğimde bunun anlamı, acı içinde
olmamdır; yani p ise p’dir. Fakat p’yi nasıl temellendiririm? Gerçekten acı içinde olduğumu
nasıl bilirim? Cevap yine ‘Onu hissediyorum.’ şeklinde olacaktır.”
Böyle bir doğrulama, daha önce belirtildiği gibi, bütünüyle sübjektiftir. Bu durum
karşısında Ayer, herhangi bir temel önermeyle yaşantılarla ilgili olan temel önermeler
arasında bir sınırlandırma yapmıştır 58: “… birisinin şu andaki yaşantısını sadece kaydetmesi,
herhangi bir bilgiyi (information) ne bir başkasına ne de gerçekte kendisine aktarmasına
(convey) hizmet eder; çünkü birisi bir temel önermenin doğru olduğunu bilmekle, ilgili
yaşantının meydana gelmesiyle zaten hâsıl olmuş bilgiden öte başka bir şey elde etmez. Bu
durumda eğer bir temel önermeyi dile getirmede kullanılan kelime formları hem başka birisi
hem de o kişi için bilgisel değerde herhangi bir şey ifade ettiği takdirde, bu formlar artık bir
temel önerme dile getiremezler.” Yani böylece Ayer, yaşantılara bağlı önermelerin
doğrulanmasını bir bakıma konu-dışı bırakmış olmaktadır. Böylece geriye, diğer tür
önermelerin doğrulanması problemi kalmaktadır.

9.7. Gözlemle Doğrulama
Ayer’in üzerinde durduğu diğer problem, yukarıda da işaret edilmiş olan, olgularla
dolaylı ilişkisi olan ifadelerin nasıl doğrulanacaklarını açıklamaktadır. Bu amaçla, aşağıda
belirtilen çözümü ileri sürmüştür. Fakat bu çözüm, Hempel ve Church tarafından
çürütülmüştür. Şimdi ilkin Ayer’in çözümünü ele alalım 59: “Eğer bir ifadenin kendisi gözlem
ifadesi ise ya da bu ifade bir veya daha fazla gözlem ifadeleriyle birlikte bu diğer öncüllerden
(bu gözlem ifadelerinden) tek başına türetilemeyen en az bir gözlem ifadesini gerektiriyorsa,
söz konusu ifadenin doğrudan doğrulanabilir olduğunu söylemeyi teklif ediyorum; eğer bir
ifade aşağıdaki şartları sağlarsa, onun dolaylı olarak doğrulanabileceğini söylemeyi teklif
ediyorum: Birincisi, bir ifadensin bazı diğer öncüllerle birlikte, bu öncüllerden tek başına
türetilemeyen bir veya daha fazla doğrudan doğrulanabilen ifadeler gerektirmesidir. İkincisi,
bu öncüllerin analitik olmayan, ne doğrudan ne doğrudan ne de dolaylı doğrulanabilmesi
bağımsız bir şekilde temellendirilebilir. Olmayan herhangi bir ifadeyi ihtiva etmesidir. Ve
şimdi doğrulama ilkesini, analitik olmayan, yukarıdaki gibi doğrudan veya dolaylı olarak
57
58
59

Ayer, A. J. (1959), s. 242.
Ayer, A. J. (1971), s. 14.
Ayer, A. J. (1971), s. 17.
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doğrulanabilen anlamlı bir ifadeyi gerektirmesi şeklinde yeniden formüllendirebilirim.”
Görüldüğü gibi Ayer’in amacı, herhangi bir ifadenin gözlem ifadeleriyle ilişkisinin
bulunmasının probleme çözüm getireceğini düşünmektedir. Fakat Hempel 60 ve aşağıda
gösterileceği gibi Church, Ayer’in yukarıda belirtilen şartlarının geçersizliğini
göstermişlerdir. Church’ün verdiği ispat şöyledir 61 : “O1, O2, O3, ayrı ayrı anıldığında biri
diğerini gerektirmeyen üç deneysel önerme olsun. Bu önermeleri kullanarak herhangi bir S
ifadesinin hem kendisinin hem de değillenmesinin doğrulanabilir olduğunu gösterebiliriz.
Şöyle ki, O1 ifadesi O1 in ve ~S ifadesi S’nin değillenmesini göstersin. Bu durumda, ~O1, O2
v O3~S doğrudan doğrulanabilir; çünkü O1 ile birlikte O3 ü gerektirir. Üstelik S ve ~O1O2 v
O3~S beraberce O2’yi gerektirir. Bu sebeple, S dolaylı doğrulanabilir; fakat ~S ve O3 ün
beraberce O2’yi gerektirmesi halinde ~O1O2 v O3 ~S tek başına O2 yi gerektirir, böylece ~S
doğrudan doğrulanabilir 62.” Diğer bir deyişle, Ayer’in yukarıda aktarılan dolaylı doğrulama
tanımının gerektirdiği şartları Church şu şekilde förmüllendirmiştir: S ile ~O1O2 v O3~S
ifadeleri beraberce O2 gerektirdikleri için S dolaylı olarak doğrulanabilir. Bu sefer Ayer’in
doğrudan doğrulama tanımını göz önüne alalım: Doğrudan doğrulama tanımına uygun olarak
Church’ün yazdığı formülde, ~S ve O3 beraberce O2’yi getirmektedir. Bu durumun söz
konusu olduğu yerde ~O1O2 v O3~S ifadesi bu durumda doğrudan O2’yi gerektir. Yani ~O1O2
v O3~S bu durumda doğrudan doğrulanabilir. Bu ifadenin doğrudan doğrulanması demek
~S’nin de doğrudan doğrulanması demektir. Böylece de, dolaylı bir şekilde S ve doğrudan bir
şekilde de ~S doğrulanmış olur. Bu ise çelişkidir. Yani böylece Ayer’in vermiş olduğu
tanımın geçersizliği ispatlanmış olmaktadır.
Church’ün bu eleştiriden kurtulmak için çeşitli yollar denenmiştir 63 . Fakat bizzat
Ayer’in belirttiğine göre çözümler başarılı olamamıştır 64.

60 “The Empiricist Criterion of Meaning” Ed. Ayer, Logical Positivism, s. 115-116.
61 Church, A. (1949), s. 53.
62 Bu ispatta ‘O1 O2’ gibi bir ifade ‘O1Λ O2’nin kısaltması olarak, ‘Λ’ sembolü ise (ve) eklemi için; (v)
sembolü ise ‘veya’ eklemi için kullanılmıştır. Bu sembollerin mantık içindeki tanımı ve günlük dil ile olan ilişkileri
için bkz. Ural, (1985).
63 Mesela bkz. Ashby, R. W., “Perification Principle”, The Encyclopedia of Philosophy, The Macmillan
Com. And Free Press, 1972, s. 242-243.
64 Ayer, A. J. (1973), s. 27.
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Uygulamalar
1) Temel önermelerin doğrulaması yapılma koşullarını tartışınız.
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Uygulama Soruları
1) Sıkı ve gevşek doğrulama arasındaki farkları maddeler halinde belirtiniz.

141

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Buraya kadar, Russell ve Ayer gibi empirist düşünürlerin görüşlerine dayanmak
suretiyle, yine bu felsefe anlayışı içinde tanımlanan temel önermelerin doğrulanması
konusunu açıklamaya çalıştık. Ortaya çıkan sonuçları şöyle özetleyebiliriz:
Bir temel önerme yaşantıları dile getiriyorsa, sübjektif olarak doğrulanması
mümkündür. Fakat buradaki doğruluğun objektif bir değeri yoktur. Çünkü objektif olarak
doğrulanmaları mümkün değildir.
Objektif olarak doğrulanması söz konusu olabilen fiziksel olgularla ilgili temel
önermelerin ise, kesin doğrulanması yapılanmamaktadır. Ayer’in çalışmalarına bağlı olarak
ortaya çıkan husus ise, (Ayer’in kullandığı anlamda) bir “ifade” gözlem önermeleri cinsinden
tam olarak ifade edilememekte, dolayısıyla da böyle bir ifadenin gözlem önermeleri
vasıtasıyla tam bir doğrulaması yapılamamaktadır. Dolayısıyla, temel önermelerle doğrudan
gözleme bağlı olmayan ifadeler arasında tam olarak tanımlanabilen bir ilişki
kurulamamaktadır.
Yani kısaca, yaşantıları dile getiren temel önermelerin, dışımızdaki nesneler hakkında
bilgi aktaran temel önermelerin ve herhangi bir ifadenin, objektif olarak, kesin ve tam bir
doğrulamasının yapılamadığı ortaya çıkmış olmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Ben-merkezci terimler nelerdir? Örneklerle açıklayınız.
2) Temel önermelerin doğrulanmasında Ayer’in yaklaşımını değerlendiriniz.
3) Doğrulama ve anlam arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
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10. DOĞRULAMA VE SENTAKS (1)

144

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu kısımda dil’e sentaks açısından bakan felsefi görüş ve bu görüş açısından
“doğrulama” kavramının nasıl değerlendirildiği üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sentaktik analiz yöntemleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Doğrulama ve Sentaks

Bu kısımda dil’e sentaks • Okuma yaparak
açısından bakan felsefi
görüş ve bu görüş • Araştırma yaparak
açısından
“doğrulama”
kavramının
nasıl • Fikir yürüterek
değerlendirildiğinin
anlaşılması
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Anahtar Kavramlar
•

Doğrulama

•

Sentaks

•

Mantıksal sentaks

•

Protokol ifadeler
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Giriş
Bu kısımda dil’e sentaks açısından bakan felsefi görüş ve bu görüş açısından
“doğrulama” kavramının nasıl değerlendirildiği üzerinde durulacaktır. Böylece bu kavram,
başka bir yönden aydınlatılmaya çalışılırken yine aynı soru, “Tam bir doğrulamadan söz
edilebilir mi?” sorusu üzerinde durulacaktır.
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10.1. Sentaktik Analiz Yöntemi
Bu felsefi anlayış, M. Schilck, L. Wittgenstein, O. Neurath ve R. Carnap gibi
düşünürlerce temsil edilmiş olup Viyana Çevresi’nin de başlangıçtaki ortak tutumunu
yansıtmaktadır. Bilindiği gibi bu felsefi anlayışın ilgi alanını “dil” teşkil etmiştir. “Çevre
Düşünürleri”nin dil’i analiz etmeye dayanan felsefi anlayışı, Carnap tarafından dil’i sentaks
açısından ele almak (buna dil’in sentaksını ortaya koymak da denilebilir) suretiyle geliştirilip
sürdürülmüştür. Böylece hem Viyana Çevresi’nin felsefe anlayışı hem de bu anlayış içinde
“doğrulama” kavramının açıklanması, en geniş ve gelişmiş haline Carnap’la ulaşmıştır. İşte
bu yüzden, konunun işlenmesinde Carnap’la felsefe anlayışının ilk dönemini teşkil eden
görüşlere ağırlık verilecektir. Bu amaçla ilkin hem Viyana Çevresi felsefe anlayışını
Carnap’ın nasıl değerlendirdiğini hem de Carnap’ın bu görüşlere ne gibi katkısı olduğunu
onun otobiyografisine dayanarak şöyle derleyebiliriz 65:
Wittgenstein’ın kitabı (Tractatus) Çevremiz üzerinde güçlü bir etki yaptı. Fakat
“Viyana Çevresi’nin felsefesi, tıpkı Wittgenstein’ın felsefesi gibiydi” demek doğru olmaz (s.
42). … Wittgenstein’ın kitabından okuduğumuza göre, kendilerini bize gösteren (show
themselves) fakat dile getirilemeyen bazı şeyler vardır; mesela cümlelerin mantıksal yapısı ve
dil ile nesneler (world) arasındaki ilişki... Bu görüşe karşılık ilkin geçici olarak sonra çok
daha açık bir şekilde dil hakkında ve cümle ve tasvir edilmiş bir olgu arasındaki bağıntı
hakkında anlamlı bir şekilde konuşmanın mümkün olduğuna dair anlayışımız ortaya çıktı (s.
29). … Dil hakkında bir teori kurmak mümkündür. Bu düşünce daha sonra dilin “mantıksal
sentaksı” olarak isimlendirdiğim teoriye yol açtı (s. 29). … Çevre’nin üyeleri, Wittgenstein’ın
aksine, dil hakkında ve özellikle dilsel ifadelerin yapıları hakkında konuşmanın mümkün
olduğu sonucuna ulaştılar. Böyle bir anlayışın temeli üzerinde, bir dilin mantıksal sentaksı
düşüncesini, bu dilin ifadelerinin katısız (purely) analitik teorisi olarak geliştirdim (s. 53). …
Sentaktik metodu geliştirmemdeki başlıca motivasyon şöyleydi: Viyana Çevresi’ndeki
konuşmacılarımızda, ilgilendiğimiz felsefe problemlerini daha kesin şekilde formüle etmeye
her teşebbüsümüzün, dilin mantıksal analiziyle bittiği ortaya çıktı. Görüşümüze göre felsefi
problemlerdeki tartışma konusu, nesnelerle (world) değil de dil ile ilgilidir; bu problemler,
obje dili içinde değil de üstdil içinde formüllendirilebilirler (s. 55).
Görüldüğü gibi, Çevre Düşünürleri, felsefi problemleri bir dil problemi olarak
değerlendirmişlerdir. Carnap’ın bu anlayışa katkısı ise, dil’i sentaks açısından ele almak
olmuştur. Esasen Carnap, önceki görüşlerinde, felsefeyi “dilin sentaktik yapısını ortaya
koymak” ile özdeşleştirmiştir 66: “Felsefe bilim mantığıyla, diğer bir deyişle, bilimin kavram
ve cümlelerinin mantıksal analiziyle yer değiştirmiştir; bilim mantığı, bilim dilinin mantıksal
sentaksından başka bir şey değildir.”

65

Carnap, R. (1963).

66

Carnap, R. (1934), s. III.
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10.2. Sentaks ve Doğrulama
Sentaks açısından bakıldığında doğrulama, bir önermeyle başka önerme veya
önermeler arasında mantıksal sentaks kurallarına göre işlem yapabilmektedir. Carnap’ın
ifadesiyle 67: “Mantıksal analizin fonksiyonu, bütün bilgiyi, bilimin ve günlük hayatın bütün
iddialarını (assertion) analiz etmektedir. Amaç, bu tür iddiaların anlamını (sense) ve
aralarındaki bağıntıları açık hale getirmektir. Verilen bir önermenin mantıksal analizinin
başlıca görevlerinden birisi, bu önerme için bir doğrulama yöntemi bulmaktır.”
Carnap için doğrulama yöntemi iki türlü olabilir 68: Mesela, “Şu anda mavi bir zemin
üzerinde kırmızı bir kare görüyorum.” şeklindeki ifadeler, bu nesnenin belirtilen yerde
bulunması ve bu durumun görülmesiyle doğrudan doğrulanır (bu tür önermeler üzerinde
ayrıca durulacaktır). Fakat bir de, yine Carnap’ın verdiği örnekle, “Bu anahtar demirden
yapılmıştır.” şeklindeki ifadeler için geçerli olan dolaylı doğrulama vardır. Bu ikinci tür
ifadeler ise gözlem yoluyla ve ayrıca mantıksal türden işlemlerin yapılmasıyla doğrulanabilir.
Söz konusu ifadenin gözlem yoluyla doğrulanması anahtarın mesela bir mıknatısın yanına
konulması veya birtakım kimyasal reaksiyonlara tabi tutulması suretiyle yapılabilir. Böyle bir
ifadenin ayrıca mantıksal yolla doğrulanmasının da yapılması gerekir. Bu ikinci tür
doğrulama için söz konusu ifadeyle (eğer mümkünse bilimsel nitelikteki) bazı genellemeler
ve diğer önermeler arasında mantıksal ilişkiler kurulmalıdır. Mesela, “Bu anahtar demirden
yapılmıştır.” gibi bir ifadeyle, “Bütün madenler ve dolayısıyla demirden yapılmış bütün
nesnelerde oksitlenme hadisesi meydana gelir.” türünden genellemeler arasında bir bağın
kurulabilmesi gerekir. Ancak bu sayede, yani, gözlemin yanı sıra mantıksal birtakım işlem
neticesinde bir önermenin doğrulanmasından söz edilebilir.
İşte bu gibi ilişkilerin, yani hem dolaylı hem de doğrudan doğrulamanın ve ayrıca bu
iki doğrulama arasındaki ilişkinin incelenmesi mantıksal sentaksın konusunu teşkil
etmektedir. Bu durumda ilkin Carnap’ın mantıksal sentaksından ne anladığı üzerinde kısaca
duralım.

10.3. Mantıksal Sentaks
Carnap’a göre 69 bir dilin mantıksal sentaksı, o dilin formel teorisidir. Formel teori, bir
dil’deki bütün ifadelerin (kelimelerin, cümlelerin) arasındaki ilişkileri düzenler; bu ilişkilerin
tabi olduğu dil’in içinde geçen ifadelerin anlamı ve dil dışı karşılıkları hiç hesaba katılmaz.
Bir dili formelleştirmek için ayrıca o dilin kavramlarının, kelimelerinin mantıksal karakterinin
de tayin edilmesi gerekir.
Bunun için de ilkin dilin kurma kuralları belirlenir. Eğer söz konusu olan günlük dil
ise, bu kurallar gramer kurallarını da içerir. Gramer kuralları yani bir cümlenin elemanlarının
67

Carnap, R. (1935), s. 9-10

68

Carnap, R. (1935), s. 10, 11, 12.

69

Mesela bkz. Carnap, R. (1935), s. 39-47/50-52.
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neler olduğu ve ne şekilde sıralanması gerektiği (Türkçe için özne-tümleç-yüklem şeklindeki
sıralama), birtakım bağlaçlarla cümleler arasındaki bağıntıların nasıl teşkil edilmesi gerektiği,
o dilin kurma kurallarına basit bir örnektir. “Dönüştürme kuralları” bir dilin formel özellikleri
içinde tayin edilir. Dönüştürme kuralları, verilen bir önermeden başka bir önermeye
geçilmesini tayin eder (mesela “Bütün a’lar c’dir.” önermesinin çıkarımlanması gibi). Bu
dönüştürme kurallarından bazıları (üstteki çıkarımda olduğu gibi) mantıksal karakterdedir,
(M-Kuralı). Diğerleri ise fiziksel karakterdedir (F-Kuralı). Bu iki kural için Carnap’ın verdiği
örnek şöyledir 70:
P1: A cisminin 3 g’lık kütlesi vardır.
P2: B cisminin 6 g’lık kütlesi vardır.
önermelerinden sonra şu iki önermeyi göz önüne alalım:
C1: B cismini kütlesi, A’nın kütlesinin iki katıdır.
C2: Eğer aynı bir kuvvet A ve B üzerine etki ederse A’nın ivmesi B’nin ivmesinin iki
katı olur.
Bu iki sonuçtan C1, mantık ve matematik kuralları yardımıyla P1 ve P2’den
türetilebilir. Fakat C3 sonucu için bir de mekanik kurallarına (yani F-Kuralı’na) ihtiyaç vardır.
İşte gerek kurma kuralları gerekse dönüştürme kuralları yardımıyla bir dil formel hale
getirilebilir. Bir dilin formelleştirilmesi, yani mantıksal sentaksının kurulması ise, Carnap ve
Carnap ekolüne göre felsefe problemlerinin çözümünü temin edebilecektir; bu bakımdan da
felsefe dilin mantıksal sentaksıdır.
Doğrulama da yine bu kanallar yardımıyla tanımlanmıştır: Doğrulama, bir önermeyle
diğer önerme veya önermeler arasında formel nitelikte işlem yapmak; yani formel kurallara
uyarak bir önermeden diğer önerme veya önermelere geçmektir. Doğrulanabilirlik ise bu
işlemlerin gerçekleştirilebilmesidir. Böyle bir işlemin gerçekleştirilmemesi, yani bir ifadenin
doğrulanamaması demek, bu ifadenin metafizik olması demektir. Carnap’ın verdiği örnekle 71,
“Her şeyin ilkesi şudur.” gibi metafizik karakterde bir ifade ne doğrudan (yani gözlem
yaparak) ne de dolaylı olarak (yani bu ifadeyi M-Kuralları ve F-Kuralları yardımıyla
doğrulanabilecek başka ifadelere ulaşmak suretiyle) doğrulanabilir.
Doğrulamayı sadece formel açıdan ve dilsel işlemler olarak tanımlamanın arkasında
Çevre düşünürlerinin felsefe anlayışları yatmaktadır. Bu anlayışa göre kısaca ifade edilirse,
dil dışı (yani fiziksel) nesnelerin varlığı üzerinde durmak felsefi çalışmanın konusu değildir.
Carnap’ın deyişiyle 72 : “Görüşüm, bilim için ihtiyaç duyulan şeyin sadece realist bir dilin
kabul edilmesi olduğuydu; zira bir dış dünyanın varlığı tezi, bilim sistemine boş bir ilaveydi.”
Hatta bundan da öte, “Dış dünya gerçek midir?” sorusu Çevre düşünürleri için sahte (pseudo)

70
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Carnap, R. (1935), s. 52.
Carnap, R. (1935), s. 17.
Carnap, R. (1963), s. 46.
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bir sorudur 73 . Bu durumda doğrulamayı dilsel bir problem olarak görmenin gerekçesi de
ortaya çıkmış olmaktadır.
Fakat doğrulamayı “bir ifadeden başka bir ifadeye geçmek” şeklinde yorumlayan
görüş için, artık ötesine geçilmemesi gereken bir sınır çizgisine ihtiyaç vardır. Aksi takdirde
bir ifadeyi diğer bir ifadeyle, onu da yine başka bir ifadeyle doğrulamak böylece de bir kısır
döngüye düşmek tehlikesi doğar. Fakat daha da önemlisi, tespit edilecek sınır çizgisinin
yukarıda ifade edilen görüşle çelişmemesi, yani dış dünyanın varlığına ihtiyaç göstermesi
gerekir. Çözüm, Russell münasebetiyle önceki kısımda işaret edildiği gibi, olgularla
uygunlukla değil, dil içinde kalan bir tutarlılık çerçevesinde gerçekleştirilebilmelidir.

10.4. Protokol İfadeler ve Doğrulama
Viyana Çevresi’nin felsefe anlayışına göre dilin fiziksel nesnelerle ilgisi, protokol
ifadeler aracılığıyla kurulur. Diğer bir deyişle protokol ifadeler, dil’in fiziksel nesneler olan
ilişkisini yine dil içinde kalarak çözmek görevini üstlenmişlerdir. Dolayısıyla doğrulama
probleminin çevre anlayışına uygun çözümü, yine bu ifadeler vasıtasıyla sağlanmaktadır.
Çünkü protokol ifadeler deney ve gözlem hakkında bilgi verirler. Carnap’ın deyişiyle 74 :
“Bilim, deney vasıtasıyla temellendirilmiş bir ifadeler sistemidir. Doğrulama, protokol
ifadelerle ortaya çıkar.”
Protokol ifadelerin Viyana Çevresi felsefe anlayışı içindeki yerini alması O.
Neurath’ın, “Sosyoloji ve Fizikalizm” (1931, sayı 2) ve yine Neurath’ın “Protokol İfadeler”
(1932, s. 3) isimli, Carnap’ın ise “Bilimin Evrensel Dil Olarak Fiziksel Dil” (1931, s 2) isimli
makalelerinin Erkennthis’de yayımlanmasından sonra olmuştur. Bu yayınları takiben gerek
Çevre düşünürleri gerekse diğer düşünürler arasında bu konu üzerinde tartışmalar yapılmıştır.
Bu tartışmaları konumuzu doğrudan ilgilendirmediği için bir kenara bırakırsak, protokol
ifadelerin başta gelen bir özelliğinin, bu ifadelerin deney ve gözlemleri tespit etmeye
yaradığını söyleyebiliriz. Dikkat edilirse protokol ifadelerinin bu özellikleri temel önermeleri
andırmaktadır. Fakat temel önermelerin bir özelliği, hatırlanacağı gibi, bilginin bir bakıma
başlangıcı ve çıkış noktası durumunda olmasıdır. Halbuki protokol ifadelerden genel bilgilere
mesela bilimsel yasalara doğru bir gidiş söz konusu değildir. Gidiş tersinedir. Carnap’ın
deyişiyle 75: “Protokol cümle formundaki cümleler kanunların M-sonuçları olabilirler; fakat
bir kanun protokol cümlelerin herhangi bir sonlu, sentetik sınıfının M-sonucu olamaz.
Kanunlar, protokol ifadelerden çıkarımlanamazlar (erschlossen/inference): Kanunlar her
zaman mevcut olan protokol ifadeler dikkate alınmak suretiyle seçilir ve vazedilir ve yeni
katılan protokol ifadeler yardımıyla tekrar tekrar doğrulanırlar.”
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Mesela bkz. Carnap, R. (1963), s. 45; Carnap, R. (1935), s. 20-21.
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Carnap, R. (1931), s. 437.
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Carnap, R. (1934), s. 245
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Böyle bir yargıya dayanarak, sentaks açısından bakıldığında bir ifadenin doğrulanması
(buna dolaylı doğrulama da diyebiliriz) şöyle ifade edilebilir: Mantıksal analiz yoluyla
protokol ifadeler ulaşmaktır. Bu sonucun aynı zamanda, (yukarıda işaret edilmiş olan),
doğrulamanın mantıksal çıkarım olarak yorumlanmasıyla da tam bir uygunluk içinde olduğu
açıkça görülmektedir.
Carnap, genel ifadeler arasındaki doğrulama ilişkisinin tamamen mantıksal karakterde
olduğunu önemle vurgulamıştır 76: “Mantıksal analiz, doğrulama problemini (hakikatin özü ile
ilgili bir soru veya doğru ifadelerin geçerliliğinin metafizik bir temeli olarak değil, fakat genel
olarak ifadeler ve protokol veya gözlem ifadeleri olarak isimlendirilen ifadeler arasındaki
mantıksal çıkarım bağıntılarıyla ilgili bir soru olarak) ihtiva eder.”
Çevre düşünürlerinin doğrulamayı bir mantıksal analiz problemi olarak görmelerinin
yanı sıra, genel ifadelerden protokol ifadelere doğru bir gidiş tasarlamalarının gerekçesi de
yine onların felsefi anlayışlarında yatmaktadır. Mesela, “Her şeyin ilkesi şudur.” şeklinde
metafizik nitelikte bir yargı, suyun canlılar için sahip olduğu önem ve benzeri nitelikleri göz
önüne alınırsa hiç de mantıksız bir görüş olarak nitelenemez. Pek çok gözlem böyle bir
yargıya ulaşılmasını destekleyebilir. Fakat böyle bir yargıdan (F-kuralları ve M-kuralları
yardımıyla) hiçbir protokol ifade türetilemez. Bir gözlem veya deneyi dile getiren bir protokol
ifadelerine ulaşılamayacağı için de böyle bir yargı doğrulanamaz. Fakat hatırlanacağı gibi
Ayer, böyle bir genel ifadenin doğrulanmasını başka şekilde tasarlamıştı. Ayer’in amacı,
herhangi bir genel ifadeyi, bu ifadeden türetilemeyen bağımsız gözlem önermeleri aracılığıyla
doğrulanabileceğini göstermekti. Ancak, teklif ettiği çözüm başarılı olamamıştı. Bu
başarısızlık, Hempel tarafından Ayerci düşünüşün bir sonucu olarak değerlendirilmiştir 77 .
Halbuki Carnap anlayışına göre işlem tersinedir. Yani böyle bir ifadenin doğrulanabilmesi, bu
ifadeden türetilebilecek protokol ifadelerle sağlanmalıdır.
Protokol ifadeleri, yapılan gözlemin özelliğine göre ikiye ayrılır. Doğrudan yapılan bir
gözlemi veya o anki algılarımızı bir protokol ifadesiyle dile getirebileceğimiz gibi, bir alet
kullanmak suretiyle yaptığımız bir deneyi veya (dolaylı) gözlemi de yine ikinci türden bir
protokol ifade arasında dile getirebiliriz. Carnap’a göre bu iki tür protokol ifade arasında bir
süreklilik olmakla birlikte bunları birbirlerinden ayırmak gerekir. Carnap’ın ifadesiyle, mesela
birinin sesini yan odadan işitmekle telefondan işitmek; bir sıcaklık hissetmekle, termometreyi
gözlemlemek; bir renk görmekle, bu rengin bir alet yardımıyla dalga boyunu ölçmek gibi
birisi doğrudan, diğeri bir alet yardımıyla yapıldığı için dolaylı bir nitelik taşıyan gözlem ve
deney arasında bir fark vardır 78 . Dikkat edilirse ikinci tür deney ve gözlemlerin arasında
teorik bir bilgi bulmak mümkündür. Gerek kullanılan aletin, gerekse aletin kullanılmasındaki
amacın arkasında bir bilgi sistemi, bilimsel bir sistem olabilir. Bilimsel bir çalışma sonucu
yapılan ikinci tür deney ve gözlemler, “Alet şunu gösteriyor…”, “Yapılan ölçme sonucunda
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Carnap, R. (1934), s. 25.
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Hempel, c. 6 (1959), s. 108-133.
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Carnap, R. (1966), s. 225-226
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…ortaya çıktı.” şeklinde bir protokol ile dile getirilir. Fakat bir de bu tür bilimsel çalışmanın
dışında ve tamamen o andaki algılarımıza araçsız olarak bağlı gözlemlerden söz eden
önermeler vardır. Bu tür önermeleri de yine bir protokol ile dile getirmek mümkündür. Bu
durumda, birisi daha objektif karakterde olmak üzere iki tür protokol ifade ortaya
çıkmaktadır.

10.5. Protokol İfadeler ve Tekil İfadeler: Doğrulama Birimleri
Her iki tür protokol ifadelerin ortak bir özelliği, (bir protokol ifadesiyle dile getirilen
bir hadisenin protokol ifade özelliği taşımayan) birden çok cümleyle de ifade edilebilmesidir.
Mesela, “Falanca nesnelerde yapılan deney sonucumda falanca alet, … olayını tespit
etmiştir.” şeklindeki bir protokol ifadesinin dile getirdiği olay, birtakım basit olaylara
ayrılmak suretiyle de ifade edilebilir: “Falanca yer ve zamanda nesnesi vardı.”, “Falanca yer
ve zamanda şu aletle …gözlendi” denilebilir. Carnap, belli yer ve zamanda belli bir olayı dile
getiren bu gibi ifadeleri “etkili ifade”ler (Eiselsatz, singular Satz; singular statement) olarak
nitelendirmiştir 79.
Tekil ifadeler, protokol ifadelerin doğrulayıcılık görevlerini yapmalarını sağlarlar.
Çünkü aralarında şöyle bir ilişki vardır 80: “Yeterince geniş tekil ifadeler kümesinden, doğa
yasalarını kullanarak ve dil sisteminin türetim kurallarına uyarak protokol ifadeler
türetilmiştir. İçinde bu tür türetimler gerçekleştirilmiş ve tespit edilmiş olan bir doğrulamanın
meydana gelmesi, türetilmiş protokol ifadelerin içinde bulunup bulunmamasına bağlıdır.”
Görüldüğü gibi protokol ifadelerin birtakım genel ifadelerin doğrulamadaki görevlerini yerine
getirebilmeleri için, yeterince geniş tekil ifadeler kümesiyle protokol ifadeler arasında
mantıksal çıkarım bağıntıları da olmalıdır.
Tekil ifadeler, ayrıca psikolojik bir olayın doğrulanmasında da rol oynarlar. Mesela,
“Başım ağrıyor.” gibi bana ait olan bir olay protokol ifadelerle dile getirilebilir. Bu gibi
protokol ifadelerin de yine tekil ifadelerle ilişkisi vardır. Yani, yaşantılarla ilgili protokol
ifadeler, o anda söz konusu olan yaşantıları psikolojik, fizyolojik veya biyolojik yönden dile
getirebilecek tekil ifadelere indirgenebilirler. Diğer bir deyişle, nasıl ki şu anda kırmızıyı
görmem ve bunu bir protokol ifade vasıtasıyla dile getirmem ile kırmızı görme hadisesinin
fizyolojik, biyolojik vs. yönden ve tekil ifadelerle dile getirilmesi arasında bir bağ varsa, aynı
şekilde duyduğum acı, susuzluk hislerini dile getirdiğim protokol ifadeler ve bu gibi hislerime
tekabül eden (mesela) fizyolojik durumunu dile getiren (“Şu anda kanımda …maddesi
…miktardadır.” gibi) bir tekil ifade arasında dönüşüm kurallarıyla açıklanabilecek bağ
vardır 81.
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Mesela bkz. Carnap (1931), s. 439-440
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Carnap, R. (1931), s. 440.
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Carnap, R. (1931), s. 453 ve dev.; Carnap, R. (1955) özellikle s. 52 ve dev.
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Bu yaklaşımıyla Carnap, önceki kısımda söz konusu edilen (yaşantıları dile getiren
temel önermelerle ilgili) güçlüğe bir cevap verme durumundadır. Çünkü yaşantılar, önce o
andaki psikolojik, fizyolojik duruma indirgenmekte ve daha sonra bu durum tekil ifadelerle
dile getirilmektedir.
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Uygulamalar
1) Protokol ifadeler nedir? Bu ifadelerin doğrulanabilir olma koşulları nelerdir?
Açıklayınız.

157

Uygulama Soruları
1) Sentaks ve doğrulama arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

158

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu kısımda dil’e sentaks açısından bakan felsefi görüş ve bu görüş açısından
“doğrulama” kavramının nasıl değerlendirildiği üzerinde durulmuştur.

159

Bölüm Soruları
1) Protokol ifade ne demektir? Örnekle açıklayınız.
2) Tekil ifadele ne demektir? Açıklayınız.
3) Mantıksal sentaks nedir?

160

11. DOĞRULAMA VE SENTAKS (2)

161

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu kısımda dil’e sentaks açısından bakan felsefi görüş ve bu görüş açısından
“doğrulama” kavramının nasıl değerlendirildiği üzerinde durulacaktır.

162

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Dil ile dil dışı nesneler arasında ilişkinin kurulması tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Doğrulama
(Devam)

ve

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sentaks Bu kısımda dil’e sentaks •
açısından bakan felsefi
görüş ve bu görüş •
açısından
“doğrulama”
kavramının
nasıl •
değerlendirildiğinin
anlaşılması

Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
• Doğrulama
• Sentaks
• Dolaylı doğrulama
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Giriş
Bu kısımda dil’e sentaks açısından bakan felsefi görüş ve bu görüş açısından
“doğrulama” kavramının nasıl değerlendirildiği üzerinde durulacaktır. Böylece bu kavram,
başka bir yönden aydınlatılmaya çalışılırken yine aynı soru, “Tam bir doğrulamadan söz
edilebilir mi?” sorusu üzerinde durulacaktır.
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11.1. Fiziksel Dil ve Birleştirilmiş Bilim
Yukarıdaki örneklerden de anlaşılabileceği gibi, tekil ifadelerin iki temel özelliği
vardır. İlki, belli bir zaman ve yerde olup biten bir şeye işaret etmesi; diğeri ise bu işaret
edilenin doğrudan algılanabilmesidir. Eğer bu gibi ifadelerden zaman ve yer sınırlaması
kaldırılırsa geriye normal gözlem önermesi kalır. Gözlemler günlük dilin kelimeleriyle ifade
ediliyorlarsa, bu dile Viyana Çevresi düşünürlerince “fiziksel dil” adı verilmiştir. Çeşitli dilsel
ifadelerin veya farklı nitelikteki bilgilerin dönüştürülüp ifade edileceği böyle bir dilin
bulunabileceği iddiası “fizikalizm” adı altında bilinir. Aşağıda bazı özellikleri üzerinde
durulurken daha açık olarak görüleceği gibi, bu dil, daha önce sözü edilmiş olan doğrudan
doğrulamanın gerçekleştiği önermeleri de barındırmaktadır.
Fizikalizmin temel özelliklerinden birisi, fiziksel dilin bütün bilimlerin ortak dili
durumunda olmasıdır. Bu noktadan hareketle fizikalizmin diğer özelliklerini Carnap şöyle
ifade etmiştir 82: “Bilim, ‘süjelerarası’ (intersübjektif) geçerli ifadeler sistemidir. Fiziksel dilin
biricik süjelerarası dil olması hakkındaki görüşümüzün doğru olması halinde, fiziksel dilin
bilim dil olması sonucu ortaya çıkar. Fiziksel dilin bütün bilimlerin dili olabilmesi için, bu
dilin yalnızca süjelerarası değil aynı zamanda evrensel bir dil olması gerekecektir.”
Evrensellikten kasıt, herkesin kullandığı bir “günlük dil”dir. “Fizikalizm” deyimini ilk
kullananlardan Neurath’in deyişiyle 83: “Fizikalizmde ifadeler, görmek, işitmek tat almak ve
diğer (fiziksel olaylar olarak) ‘duyu algıları’ (‘Sinnesemfindungen’) ve hatta ‘organ
duyumları’ (‘Organemfindungen’) ile ilgili ifadeler üzerine kurulmuştur. … Fizikalizm dili
hiçbir şekilde yeni değildir; bu bazı ‘naive’ çocuk ve insanların güvendikleri bir dildir.” Bu
durumda kısaca özetlemek gerekirse “fiziksel dil”, günlük dil içinde nesneleri ve bu nesnelerle
ilgili algılarımızı ifade ettiğimiz kelimeleri kullanır. Günlük hayatta herkesin meramını
anlatmak için kullandığı bu ortak dil özdeş değildir. Çünkü fiziksel dil, günlük dilin ancak
arınmış kısmını, bilgisel kısmını ihtiva eder. Carnap’ın deyişiyle 84: “… Fiziksel dilin her terimi
nesne diline (thing language) ve bu sayede sonuçta gözlenebilir nesne yüklemleri sınıfı, günlük
dilin bilgisel kısmını ihtiva eden bilim dilinin bütünü için yeterli bir indirgeme temelidir.”
Buraya kadarki açıklamalar, fiziksel dilin, çeşitli türden önermelerle ifade ettiğimiz
bilgilerimiz için ortak ve doğrudan duyumlara dayandığı için de empirik özellikte bir temel
oluşturduğu görülmektedir. Bu empirik temel, eğer herhangi bir ifade sonuçta bu dile
indirgenebilirse, bu ifadenin doğrudan doğrulanmasına da imkân verebilir.
Çevre düşünürler, fiziksel dilin varlığından hareketle “Birleştirilmiş bilim” (Unified
Science, Einheitwissenschaft) adı altında meşhur görüşlerini ileri sürmüşlerdir. Bu görüşe
göre, matematik, mantık gibi formel bilimlerin dışında kalan bilimler arasında bir ortaklık
vardır. Bu ortaklık, ontolojik bir nitelik taşımamakta veya farklı bilimler arasında tek bir
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kanuna ulaşılması anlamına gelmemektedir. Bu ortaklığın özelliği Carnap’a dayanarak kısaca
şöyle ifade edilebilir 85: “… Vuku bulan her şey doğanın yani fiziksel dünyanın bir parçasıdır.
Bütün bilgileri kuşatan dil fiziksel nitelikte bir temel (physicalistic basis) üzerine inşa
edilebilir.”
Bu durumda fiziksel dil, bilimler arasında dil yönünden bir birlik meydana getirmiş
olmaktadır. Nitekim farklı bilimlerin, mesela fiziğin, kimyanın, sosyolojini, biyolojinin,
astronominin, psikolojinin ve diğer bilimlerin konusunu oluşturan gözlenebilir nesne veya
olaylar tek bir dil ile -günlük dil ile- ifade edilebilirler. Mesela insanın gözlediğimiz günlük
dil vasıtasıyla ifade ettiğimiz bir davranışı (sözgelimi kekelemek, çocuğun altını ıslatması,
sevmek, nefret etmek vs.) psikolojinin, biyolojinin, fizyolojinin ve pedagojinin inceleme
konusu içine girebilir. Aynı şekilde tabiatta gözlediğimiz bir hadise (mesela yağmur,
meddücezir vs.) fiziğin, astronominin, meteorolojinin konusu içine girebilir. Gerçi her bilim
aynı hadiseyi farklı açılardan görür ve içeriği farklı bir dil kullanır. Fakat bu farklı bilimlerin
incelediği objeleri ifade etmek için başvurulan kelimeler veya deyimler hep günlük dilde
zaten kullanılan kelimeler veya deyimlerdir. Ayrıca bu bilimleri, bu bilimlerde kullanılan
kavramları öğrenirken ve öğrendiklerimizi aktarırken de yine günlük dil kullanılır. Bu
bakımdan günlük dil, çeşitli bilimlerin ve dolayısıyla onların fiziksel temeli durumundadır.

11.2. Dolaylı Doğrulama
Empirik bilimler, sadece gözlenen olayları değil, ancak birtakım aletler yardımıyla
hakkında bilgi sahibi olabileceğimiz yani doğrudan gözlem konusu olmayan olayları da
inceler. Bu gibi olayları ifade etmede kullanılan kavramlara günlük konuşma dilinde
rastlanması elbette beklenemez. Nitekim atom, kuantum, kuark, elektron, proton gibi
kelimelerin (her ne kadar bu kelimeler Latince, eski Grekçe gibi ölü dillerden türetilmiş
olsalar bile), konuştuğumuz günlük dil ile doğrudan ilişkileri yoktur. Bu durumun ise,
fizikalizmin yukarıda açıklanan ilişkileriyle bağdaşmayan bir görünümü vardır. Fakat bu
noktada Carnap’ın sadece önermeler arasında değil, daha temelde, kavramlar arasında da
hiyerarşi kabul ettiğini dikkate almak gerekir. Bu hiyerarşinin alt basamağında, yukarıdaki
alıntıda da değinildiği gibi “gözlenebilir nesne yüklemleri”nden ibaret kavramlar bulunur.
Carnap, öteki düşünürler üzerinde önemli etkileri olmuş kavramlar arası hiyerarşi ile ilgili
incelemelerinin hedefini şöyle açıklamıştır 86 : “Başlıca problem, doğrudan verilene
(immediately given) isnat eden kavramların temeli üzerinde, bütün bilgi alanlarındaki
kavramların epistemik-mantıksal sistemini kurmaktır.” Görüldüğü gibi Carnap yalnızca
önermeler arasında değil, kavramlar arasında da indirgeme ilişkisi kabul etmektedir.
Önermeler için temelde “fiziksel dil”, kavramlar için ise temelde “doğrudan verilen” vardır.
Fakat bir ifadenin bir ifadeye indirgenmesi yukarıda da işaret edildiği gibi, sentaks kuralları
aracılığıyla zaten gerçekleştirilebilmektedir. Bu bakımdan, “doğrudan verilemeyen”lerin
taşıyıcısı da yine “fiziksel dil” olacaktır. Yani, bir bilimde doğrudan gözleme tekabül etmeyen
85

Carnap, R. (1963), s. 52.
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Carnap, R. (1969), s. V/5.
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bazı ifadeler de yine fiziksel dil’e indirgenebilirler. Bu indirgemede yine formel kurallar
geçerlidir. Basit bir şekilde ifade etmek gerekirse, indirgenmek istenen kavram, kurma
kurallarına göre bir cümle içinde ifade edilmekte, dönüştürme kuralları yardımıyla da fiziksel
dil’e ulaşılmaktadır. Buraya kadar yapılan işlem bir dolaylı doğrulama’dır. Ve böyle bir
işlemde dil içinde kalındığı, dil-dışı nesnelerin ise hiç hesaba katılmadığı ayrıca dikkat
çekmektedir. Bu durum, doğrudan doğrulama için de geçerlidir. Nitekim, yukarıda da işaret
edildiği gibi doğrudan doğrulama da yine sadece sentaks çerçevesi içinde tanımlamış
olmaktadır.
Ne var ki doğrudan doğrulamanın gerçekleştiği seviyede bu doğrulama işleminin nasıl
olup bittiği henüz açıklığa kavuşmamıştır. Böyle bir açıklamada yerine getirilmesi gereken
konu ise hem, “Dil dışı nesnelerin varlığı boş bir hipotezdir.” görüşünün korunması hem de
algılaya dayanan doğrudan doğrulamaya yer verilmesidir.

11.3. Dil ile Dil Dışı Nesneler Arasındaki Bağıntının Kurulması
Dil ve dil dışı nesneler arasındaki ilişkinin ne olduğu, dil dışı nesnelerin varlığı
problemleri hatırlanacağı gibi, Russell tarafından da ele alınmıştır. Kısaca söylemek gerekirse
Russell için dil dışı nesneler, bu nesneden alınan sertlik, parlaklık gibi çeşitli duyu verilerinin
bir kümesidir. Carnap için ise problemi bu veya benzeri veya tamamen tersi anlayışla ele
almak, yanlış bir anlayışın doğmasına, sahte problemlerle uğraşılmamasına yol açmaktadır.
Bu sahte problemlerin ortadan kaldırılması, yani dil dışı nesnelerin varlığının ve dolayısıyla
dil ile dil dışı nesnelerin ilişkisinin bir problem olmaktan çıkarılmasını Carnap, aşağıdaki
ayrımıyla temin etmek istemiştir 87.
Gerçek obje cümleler (Real Objektsätze/real object sentences),
Sahte obje cümleler = yarı sentaktik cümleler (Syntaktische Sätze/pseudo object
sentences) veya İçeriksel Konuşma Tarzı (Inhaltliche Redeweise/material mode of speech),
Sentaktik nitelikte cümleler (Syntaktische Sätze/syntactical sentences) veya Formel
Konuşma Tarzı (Formale Redeweise/formal mode of speech).
Carnap bu üç tür cümle için aşağıdaki örnekleri vermiştir 88.
1a. Gül kırmızıdır.
3a. Bay A, Afrika’yı ziyaret etti.
4a. Akşamyıldızı ve yeryüzü hemen yemen aynı büyüklüktedir.
1b. Gül bir nesnedir.
87

Carnap, R. (1935), s. 61; Carnap, R. (1934), s. 212.
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Carnap, R. (1935), s. 61.
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2b. İlk konuşmada metafizikten bahsedildi.
3b. Bu kitap Afrika’dan bahsediyor.
4b. Akşamyıldızı ve sabahyıldızı özdeştir.
1c. “Gül” kelimesi bir nesne kelimesidir.
2c. İlk konuşmada “metafizik” kelimesi geçti.
3c. Bu kitap “Afrika” kelimesini ihtiva etmektedir.
4c. “Akşamyıldızı” ve “sabah yıldızı” kelimeleri eşanlamlıdır.
Carnap’ın bu üç grup için bildirdiği özelliklerin bazıları kısaca şunlardır 89 : Dikkat
edilirse 1a cümlesi 1b ve 1c’ye çevrilebilir. 1b ve 1c cümleleri ise artık nesne hakkında
değildir. Bu cümlelerin özelliği ise, 1a cümlesi gibi sentaktik değil, analitik olmaktır. Yani I.
gruptaki cümlelerin aksine nesnenin nitelikleri hakkında bize bilgi vermemektedirler. Bu gibi
analitik cümleler ise salt sentaks yardımıyla başka cümlelere çevrilebilirler. Diğer bir ifadeyle,
nesnelerin nitelikleriyle ilgili bilgi taşımayan analitik cümleler arasında sadece formel
kurallara göre işlem yapmak mümkündür.
1a’nın obje cümlesi olması demek, bu cümlenin doğrudan doğruya nesne hakkında
bilgi vermesi demektir. Yani bu cümlenin objesi doğrudan doğruya gül’dür. Halbuki 1b ve 1c
cümlelerinden nesne hakkında (mesela gülün kırmızılığı, büyüklüğü vs. hakkında) bir bilgi
elde edemeyiz. Çünkü 1b ve 1c’nin objesi, dilsel bir ifade olarak “gül”dür. Bu yüzden 1b ve
1c’nin doğruluğuna hiçbir gülü gözlemeden, “gül” kelimesinin hangi sentaktik türden
olduğunu düşünmek suretiyle karar verebiliriz. Halbuki 1a’nın doğruluğu için söz konusu
nesnenin gözlenmesi gerekir.
Görüldüğü gibi, aynı konu hakkında olmakla beraber, I. tür cümleler II. ve III. türden
cümlelerin özneleri aynı sentaktik türdendir. Halbuki I. türe giren cümlelerin öznesi doğrudan
doğruya gözlenen nesnedir. Fakat, aynı nesneden söz ettikleri için bu cümleler arasında bir
ilişki de vardır.
II. ve III. tür cümlelerin ayırt edici özelliği, öznelerinin (yukarıda da işaret edildiği
gibi) aynı sentaktik özellikte olmaları, yani bu cümlelerin nesne hakkında, daha doğrusu
nesnenin nitelikleri hakkında bilgi vermemesidir. İşte bu noktadan hareket etmek suretiyle bir
cümlenin hangi gruba girdiğine karar vermek mümkündür. Bu noktayı Carnap, 1a ve 1b
cümlelerini örnek almak suretiyle şöyle açıklamıştır 90 : “Bir nesne olma niteliğine paralel
giden sentaktik bir niteliği mevcut olmakla birlikte, kırmızı olma niteliğine paralel giden
sentaktik nitelik -kırmızı şeylerin belirtilmesinde ortak olan karakteristik bir sentaktik nitelik89

Carnap, R. (1935), s. 62 ve dev.; Carnap, R. (1934), s. 212 ve dev.
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Carnap, R. (1935), s. 63-64.

170

yoktur. Mesela, “benim kalemim” ifadesinin belirttiği şeyin kırmızı olup olmadığına yalnızca
bu ifadeye dayanarak karar veremeyiz; belirtilen objenin kendisine, yani kalemime bakmak
mecburiyetindeyizdir. O halde, “Gül kırmızıdır.” cümlesi, bir sahte obje cümlesi değil, bir
gerçek (reel) obje cümlesidir.”
Görüldüğü gibi nesne hakkında bilgi veren cümleler I. gruba girenlerdir. Halbuki,
“Gül bir nesnedir.”, “Bu kitap Afrika’dan bahsediyor.” gibi cümleler analitiktirler, yani
öznelerinin işaret ettiği nesneler hakkında bir bilgi vermezler. Diğer bir deyişle, her iki cümle
de (1b ve 3b cümleleri) bir nesne olarak gül’den veya Afrika’dan söz etmemektedir. Her iki
cümle de sadece belli nesnelerin isimleri, sentaktik bir nitelik olarak geçmektedir. Gerçi 1b ve
3b’nın öznesi, 1a ve 3a’nınkiyle ile aynıdır. Fakat, 1b ve 3b gibi II. gruba (hatta III. gruba)
giren cümleler kurmak için o nesnelerin nitelikleri hakkında bilgi sahibi olmaya hiç de gerek
yoktur. İşte metafizik karakterdeki cümleler, II. gruba girerler. Zira bu gibi cümleler ilk
bakışta nesne hakkında bilgi veriyormuş izlenimi uyandırırlar. Fakat gerçekte sentaktik
formlara işaret eden bu tür cümleler birer sahte obje cümlesidirler. Carnap, empirik nitelikteki
bütün bilimlerin cümlelerinin I. gruba, felsefenin bütün cümlelerinin ise II. ve III. gruba ait
olduğu görüşündedir. Bu durumda felsefe yapmak için, mesela herhangi bir ifade (sözgelimi
bir protokol ifadesi), II. grupta ise onu önce III. gruba girecek şekle getirmek gerekir. I.
gruptaki cümleler, nesne hakkında bilgi taşıdıkları ve tam anlamıyla sentaktik karakterde
oldukları için de bu dilsel ifadeyle diğerleri arasında tamamen formel kurallara uygun bir
ilişki kurulabilir. Böylece nesneler hakkında bir bilgi temin etmeyen, sadece dilsel ifadeler
arasında ve onların yapısını aydınlatmaya yarayan sentaktik bir çalışma -mesela bir felsefe
çalışması- söz konusu olur.
Bu durumda dil ile dil dışı nesneler arasındaki ilişkinin yukarıda açıklanmaya çalışılan
şekilde yorumlanması, sadece felsefenin veya bilimin değil, doğrulamanın da niçin sentaktik
açıdan ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Şimdi, buraya kadar yapılan açıklamaların
ışığında doğrulamanın (II. bölümün 2. kısmında işaret edildiği gibi) sentaks açısından ele
alınmasının ne gibi sonuçlar ortaya koyabileceğini belirlemeye çalışalım.

11.4. Doğrulama Formel Bir İşlemdir
Sentaks açısından hem dolaylı hem de doğrudan doğrulama formel bir işlem olarak
tanımlanabilmektedir. Çünkü bir ifadenin dolaylı olarak doğrulanması, bu ifadeyi
doğrulayabilecek ifadelere (yani protokol ifadelere) sentaks kurallarını kullanarak (M-kuralı
ve F-kuralını da dikkate almak suretiyle) ulaşmak demektir. Sentaks kurallarını kullanmak ise
formel işlem yapmak demektir.
Doğrudan doğrulamayı da sentaks içinde ele almak mümkündür. Çünkü doğrudan bir
şekilde doğrulanmış bir gözlem ifadesi de sentaks kuralları yardımıyla tanımlanabilmektedir.
Ayrıca, böyle bir önermenin doğrulanması işlemi de yine sentaks açısından
değerlendirilebilmektedir 91. Çünkü özellikle Carnap, Russell gibi bu tür ifadelerin olgularla
91 Dilin fiziksel nesnelerle olan ilişkisi, bundan sonraki kısımda üzerinde durulacak olan semantiğin
konusu içinde incelenmektedir.
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uygunluğundan değil, dil içindeki tutarlılıktan hareket etmektedir. Ayrıca Carnap ve diğer
bazı düşünürler için fiziksel nesnelerin varlığı boş bir hipotezdir. Gerçi deney veya gözlemi
dile getiren bir ifadenin doğrulayıcısı deney ve gözlemdir. Fakat Çevre düşünürlerinin amacı,
hem bir ifadeyi hem de bu ifadenin nesnelerle olan ilişkisini sentaktik açıdan ele almak ve bu
yolla doğrulama işlemini açıklamaktır. Diğer bir ifadeyle, hem doğrudan hem de dolaylı
doğrulama işlemini tamamen sentaks açısından tanımlayabilmektir.
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Uygulamalar
1) Doğrulamanın formel bir işlem olarak ele alınmasının sebebi nedir? Tartışınız.
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Uygulama Soruları
1) Doğrulama işlemini sadece sentaks üzerinden ele almanın yol açtığı yetersizlikler
nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sentaks açısından bakıldığında bir dil sistemi (bu sistem bilim dili, felsefe dili veya
günlük dil olabilir) içindeki doğrulama, gözlem ifadeleri için değil de daha çok genel ifadeler
için önem taşımaktadır.
Gözlem ifadelerinin özellikle bilimdeki görevi, genel ifadelerin doğrulanmasını (veya
yanlışlanmasını) temin etmektir. Bu özellik dolayısıyla, “Tam doğrulama var mıdır?”
şeklindeki bir soru karşısında genel ifadelerle gözlem ifadeleri arasındaki ilişki üzerinde
bilhassa durmak gerekecektir.
Bir teorik ifade doğrulanmak istenirse yapılması gereken işlem, bu ifadeden birtakım
gözlem ifadeleri (yani protokol ifadeleri) türetmek ve bu türetilen ifadelerin türetilebilecek
gözlem ifadelerinin sayısı sonluysa ve bu ifadeyle gözlem önermeleri arasında bir özdeşlik
varsa, teorik ifadenin tam doğrulanmasından söz edilebilir. Fakat türetilebilecek ifadelerin
sayısının sonlu olduğunu söylemek imkânı yoktur. Çünkü doğrulanması istenen ifadenin
kendisi türetilecek gözlem ifadeleri hakkında bir bilgi vermemektedir. Genel ifadelerle
gözlem ifadeleri ilişki, sentaks kuralları ve bu ifadelerin ait oldukları sistem tarafından
belirlenmektedir. Fakat sistem, gözlem ifadelerinin sayısını sınırlamak durumunda değildir.
Çünkü, en azından olayların gelecekte de tekrarı söz konusudur ve hiçbir sistem gelecek
hakkında kesin ve mutlak bir bilgi veremez. Mesela Newton’un çekim kanununun
doğrulanması, şu anda gözleyebileceğimiz ve geçmişte gözlemiş olduğumuz hadiseler ve
dolayısıyla bu hadiseleri dile getiren gözlem önermeleriyle olabilir. Söz konusu kanunun tam
olarak doğrulanmış olması için, en azından, şu an gözlediğimiz hadiselerin gelecekte de aynen
şimdiki gibi tekrarlanacağını söylemek, söz konusu sisteme ait bir varsayım, bu sistem içinde
yer alan bir ilke değildir. Geleceğe ait bu gibi bir varsayım, yani gelecekte de olayların şimdi
olduğu gibi tekrarlanacağı ve dolayısıyla bu hadiselerin şu anki bilimsel sistemlerle ifade
edilebileceği, temelini inanç sistemimizde bulan bir varsayımdır.
Kısaca bir teorik ifadeden türetilebilecek gözlem ifadelerinin sayısı sonluysa, bu
ifadenin tamamen doğrulanması söz konusu olabilir. Fakat türetilebilecek gözlem ifadelerinin
sayısı sonluysa, bu ifadenin tamamen doğrulanması söz konusu olabilir. Fakat, türetilebilecek
ifadelerin sayısı sonlu değildir. En azından, olayların gelecekte de tekrarı söz konusu
olduğuna göre, bu tüketilebilecek önermelerin sayısı da sonlu olamaz. Bu durumda mutlak
doğrulamadan söz edilemez.
Diğer bir husus, bir teorik ifade ile sonsuz sayıda gözlem ifadelerinin oluşturacağı
kümenin özdeş sayılamamasıdır. Nitekim Carnap’a göre, bilimsel bir sistemde uzlaşımlar
(konvensiyonlar) vardır. (Bkz. 1931, s. 440). Bu uzlaşımlar deney ve gözlemlerden
bağımsızdırlar. Bu durumda, bilimsel sistem gözlem ifadeleriyle özdeş sayılamayacağı için
mutlak bir doğrulama da gerçekleştirilemez.
Teorik ifadelerle gözlem ifadeleri arasındaki ilişkinin açıklanması, günümüz bilim
felsefesinin en önemli konularından birisidir. Carnap da bu iki ifade arasındaki problematik
ilişkiyi görmüştür. Gerçi Carnap yukarıda da işaret edildiği gibi (s. 71 ve dev.), fizikalizm
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çerçevesinde kavramlar arasında bir hiyerarşi kabul etmiş ve her türlü kavramın fiziksel dile
indirgenebileceğini ileri sürmüştür. Fakat bu indirgeme tam değildir; çünkü indirgemek
istenen kavramın anlamı fiziksel dil vasıtasıyla sınırlı bir şekilde ifade edilebilmektedir.
Nitekim yine Carnap’ın ifade ettiği gibi “atom”, “elektron”, “proton”, molekül” vs. gibi
birtakım terimleri doğrudan gözlenebilen terimle aracılığıyla ve bilim dalının dışında
anlatabilmenin imkânı yoktur 92 . Bu durumda, teorik bir ifadenin tam bir doğrulamasının
yapılamayacağı da ortaya çıkar. Ayrıca, yine Carnap’ın belirttiği gibi 93, teorik terimler yeni
gözlemlerle sürekli olarak tadil edilirler. Mutlak olarak doğrulanmış bir ifadenin hiçbir
tadilata gerek göstermeyeceği açıktır. Bütün bunlar, semantik açıdan bakıldığında genel bir
ifadenin tam bir doğrulamasından söz edilemeyeceğini göstermektedir.
Dili ve dolayısıyla doğrulamayı sadece sentaks açısından ele almak kendi içinde tutarlı
olabilir fakat yeterli değildir. Çünkü problemin bir de semantik yönü vardır. Bu durumda dilin
ve dolayısıyla doğrulama işleminin semantik yönden de ele alınması gerekir. Nitekim Carnap,
Tarski’nin etkisiyle bu eksikliği görmüş, dili sadece sentaks açısından değil, semantik açıdan
da ele almıştır. Aynı durum doğrulama kavramı için de geçerli olacağından ilkin dilin semantik
yönden incelenmesi üzerinde duralım.

92

Carnap, R. (1966), s. 234.

93

Carnap, R. (1966), s. 349.
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Bölüm Soruları
1) Dolaylı doğrulama nedir? Örnek veriniz.
2) Carnap dil ve dil dışı nesneler arasındaki ilişkiyi nasıl kurmuştur?
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12. DOĞRULAMA VE SEMANTİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu kısımda, semantiğin hangi anlamda kullanılacağını belirleme için bu kavramın kısa
bir tanımı yapıldıktan sonra, sentaksla olan ilgisine değinilecektir. Daha sonra da semantik
açıdan “doğru” kavramı aydınlatılmaya çalışılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Semantik nedir?
2) Doğrulama ve semantik arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Doğrulama ve Semantik

Semantiğin ne olduğunun
ve Semantik ile sentaks
arasındaki ilişkinin
anlaşılması

• Okuma yaparak
• Araştırma yaparak
• Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
•

Doğrulama

•

Semantik

•

Mutlak doğru

•

Üstdil
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Giriş
Bu kısımda, semantiğin hangi anlamda kullanılacağını belirleme için bu kavramın kısa
bir tanımı yapıldıktan sonra, sentaksla olan ilgisine değinilecektir. Daha sonra da semantik
açıdan “doğru” kavramı aydınlatılmaya çalışılacaktır. Buradan elde edilecek veriler,
“doğrulama” kavramına uygulanacak ve bu suretle söz konusu kavramın semantik özellikleri
ortaya konulmaya çalışılacaktır.
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12.1. Semantik Nedir?
Semantik, “işaretler teorisi” olarak bilinen semiyotiğin (sentaks ve pragmatikle
birlikte) bir dalıdır. Bu ayrım içinde semantiğin görevi, işaretler ve işaret edilen şeyler
arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu incelemenin odak noktasından “doğru”, “anlam”, “işaret
etme” gibi kavramların açıklanması ve tanımlanması bulunur. Bunun gerekçesi, herhangi bir
işaret sistemiyle (bu işaret sistemi günlük dil, bilim dili, formel diller olabilir), işaret edilen
arasındaki ilişkinin açıklanabilmesidir. Mesela, “Kar beyazdır.” önermesini göz önüne alalım.
Böyle bir önermenin doğruluğundan, yani işaret ettiği nesneyle (veya durumla) bu önerme
arasında bir bağın bulunduğunu söyleyebilmek için, önce bu önermenin anlamının anlaşılması
gerekir. Bu durumda kabaca söylemek gerekirse, bir ifadeyle (işaret sistemiyle) bu ifadenin
işaret ettiği arasında nasıl bir bağın olduğunu, bir ifadenin anlamının nasıl tanımlanacağını,
bir ifadenin doğruluğunun ne demek olduğunu araştırmak, semantiğin konusu içine
girmektedir.
“Semantik araştırma” niteliği atfedebilecek çalışmaların tarihini Antikçağ
düşünürlerine kadar geri götürmek mümkündür 94. Semantik çalışmaların tarihinin bu kadar
eski olmasına karşılık, onun burada üzerinde duracağımız anlamı kazanması yakın
zamanlarda olmuştur. Günümüzde ise “semantik” başlığı altında birbirinden çok farklı
araştırmaların yapıldığı görülmekte ve bu duruma bağlı olarak değişik semantik tanımlarıyla
karşılaşılmaktadır. Gerek bu farklılıklar hakkında bilgi verebilmek gerekse semantiğin çeşitli
yönlerini gösterebilmek amacıyla, değişik görüşlerden bazıları aşağıda aktarılmıştır.
Niçin semantik araştırma? Semantik (anlam araştırması olarak semantik), bir iletişim
araştırmasının merkezinde yer alır. İletişim, sosyal organizasyonda son derece önemli bir
faktör olduğu için, semantiğin anlaşılmasına duyulan ihtiyaç da son derece büyük bir basınç
halini alır. Semantik aynı zamanda inan zihninin -düşünce süreçlerinin, idrakinin (cognition),
kavramsallaştırmanın (conceptualization)- araştırılmasının da merkezindedir. … Semantik,
çeşitli zıt düşünme akımlarının ve çeşitli araştırma disiplinlerinin buluştuğu yer olmuştur.
Felsefe, psikoloji ve lengüistik beraberce, konuya büyük bir ilgiyle eğilmişlerdir. Fakat çıkış
noktaları farklı olduğu için, bu disiplinlerin ilgileri değişiktir (Leach 1974, s. IX).
“Semantik” denilen şey genel olarak kavramlar ve en fazla da kelimeler arasındaki
bağıntılardan söz eder (Dixon 1966, s. 173).
Bir işaretin delalet ettiği şey (designatum) bir objeler sınıfı olup, bu işaret ettiği kendi
semantik kurallarına göre işaret edebilir (Morris 1969, s. 178).
Mantıkta herhangi bir ifadenin ait olduğu özel bir dili karakterize eden semantik
kuralları vasıtasıyla tayin edilen belli bir anlama sahip olması gerektiği kabul edilir. Bu
anlam, bir obje ile özdeşleştirilir ve bu anlama bir ifade delalet eder (denote) veya işaret eder
(signify), (Betk 1959, s. 627).

94

Mesela bkz. Kretzmann, N. (1972), “Semantics, History of” maddesi.
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Semantik, kelimelerin anlamlarının, özellikle işaret ettikleri şeylerle ilgi içinde
araştırılmasıdır (Yıldırım 1971, s. 292).
Semantik, kelimelerin dilbilim dalı olarak kelimelerin ve cümlelerin anlamını, işaretler
ve aralarındaki bağıntıları hem dilin gelişimi hem de beşeri etkinliklerinin akışı içinde
kelimelerin anlam değişmelerini inceler (Kondakow 1978, s. 445).
Semantik, odak noktasında anlam ve doğruluğun bulunduğu bir araştırma alanıdır
(Bunge 1974, s. 1).
Kullanan etkenini hiç hesaba katmadan, dilsel işaretlerle dile getirdikleri nesneler
(yani dil dışı karşılıkları) arasındaki bağıntıları inceleyen semiyotik dalına semantik diyoruz
(Batuhan Grünberg 1970, s. 37).
Semiyotiğin büyük sorusu, “Anlam nedir?” sorusudur (Katz 1971, s. 84).
Doğal bir dilin semantik teorisi, bu dilin lengüistik tasvirinin bir parçasıdır (Katz, J. J.,
Fedor, J. A. 1971, s. 472).
Semantik, psikolojik görünüşün ikincisi (yazara göre ilki sentaks’tır), kelimelerin
anlamlarının evrimi ve yaşamalarının, yok olmalarının ortadan kalkmalarının ve bazen de
yeniden canlanmalarının sebebini olduğu kadar aynı zamanda yeni kelimelerin
yaratılmalarının sebepleriyle de ilgilenir (Gray 1960, s. 249).
Semantik bir teori en az şu üç şartı yerine getirmelidir: (I) Kelime ve cümlenin
anlamının ne demek olduğunu ve ayrıca aralarındaki bağıntıyı herhangi bir dil için
açıklayabilmelidir. (II) Dil formları içinde karşılaşılabilecek kelime ve cümle
çokanlamlılıklarını önceden görebilmelidir. (III) Kelimeler ve bir dilin cümleleri arasındaki
sistematik bağıntıları açıklayabilmeli ve karakterize edebilmelidir. (Kempsoni R. M. 1980, s.
4)
Sadece sentaktik olarak karakterize edilmiş olan, formalize hale getirilmiş L dili, bir T
empirik teorisinin dili ile bu (formalize) şekliyle özdeşleştirilemez. Bu dil aslında bir dil bile
değildir. İfadeleri herhangi bir şeye işaret etmediği gibi, herhangi bir anlama da gelmez. L’nin
yorumlanmış, anlamlı bir dil olması demek, sadece sentaktik değil, semantik karakterinin de
mutlaka ortaya konulmuş olmasını gerektirir (Przelecki 1969, s. 13).
Bu örneklerden de anlaşıldığı gibi “semantik”, çeşitli disiplinlerin farklı yönlerden
değerlendirdiği bir kavram durumundadır. Buradaki amacımız, bu farklılıkların üzerinde
durmak, onların değerlendirilmesini yapmak değildir. Amacımız, yukarıda işaret edilmiş
görüşleri de geniş ölçüde etkilemiş olan A. Tarski’nin 95 semantik anlayışı çerçevesinde
95 Tarski, söz konusu görüşlerinin uluslar arası ilk tanıtımını 1935 yılında Paris’te yapılan felsefe
kongresinde “Bilimsel Semantiğin Temellendirilmesi” isimli çalışmasıyla yapmıştır. Bu görüşler söz konusu kongrede
ilk ortaya atıldığı zaman, Carnap’ın belirttiğine göre, önceleri anlaşılamamış ve olumsuz bir tepkiyle karşılaşmıştır
(Bkz. Carnap 1963, s. 61).
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kalmaktır. Bu anlayışa, semantiği ilki sentaksla ilgi içinde ele almak suretiyle yaklaşmaya
çalışalım.

12.2. Semantik ve Sentaks
Hem önceki kısımda işaret edildiği hem de yukarıdaki bazı alıntılarda görüldüğü gibi,
semantik, sentaksın tamamlayıcısı durumundadır. Bu durum, sentaksın bir yoruma ihtiyaç
göstermesinden ileri gelmektedir. Çünkü sentaktik hale getirilmiş fakat semantik açıdan
yorumlanmamış bir dilin bir anlam taşımayacağı kabul edilir. Nitekim Tarski, sentaksın
önemli kavramlarından olan sentaktik bir dilin kurulmasında önemli rol oynayan “mantıksal
netice” (“logical consequence”) kavramının semantik açıdan yorumlanması gerektiğini 96 ;
formel dedüktif teorilerin (yani sentaktik hale getirilmiş teorilerin) tutarlılığının ispatlanması
için semantik kavramlara ihtiyaç olduğunu 97 göstermiştir.
Tarski’nin çalışmalarına temel teşkil eden diğer kavramlar ise “doğru”, “anlam” ve
işaret etme”dir. Aşağıda, gerek doğrulama ile olan ilgisi dolayısıyla gerekse diğer kavramlara
göre ayrı bir önemi olduğu için “doğru” kavramının semantik tanımı üzerinde durulacaktır.

12.3. Semantik Açıdan “Doğru” Kavramı
Tarski, günlük dil sınırları içinde, formel kesinlikten uzak ve ayrıca çokanlamlı olduğu
için istenileni tam anlamıyla yerine getiremeyecek fakat sezgisel olarak kavranmasının kolay
olduğunu söylediği 98 “doğru” tanımını şöyle yapmıştır:
Bir cümlenin falanca türlü olduğunu söylediği şeyler (state of affairs) gerçekten de
öyleyse, bu cümle doğrudur.
Tarski’ye göre bu tanımla anlatılmak istenileni daha açık hale getirmek ve ona daha
kesin bir biçim vermek semantiğin görevidir 99. İstenilen kesin tanım ise ancak bir üstdilde
(metalanguage) verilebilir.
Üstdil denildiği zaman 100 , söz eden dil anlaşılır. Sözgelimi İngilizcenin yapısını,
gramerini vs.yi Türkçe olarak açıklamak istersek, Türkçe üstdil, İngilizce ise obje dili olur.
Bu durumda, mesela, bir sembol olarak p’nin üstdildeki karşılığı “x” olsun. Böyle bir
durumda “x” ifadesiyle dile getirilen bilgilerin (bu bilgilerin mesela tarihsel hadiselerle ilgili

96

Tarski, A. (1959), s. 409-421

97

Tarski, A. (1959), s. 407 ve dev.

98

Tarski, A. (1956), s. 155.

99

Tarski, A. (1956), s. 155

100 Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Ural, Ş. (1585).
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olduklarını kabul edelim) doğru olabilmesi için, p’nin olgularla uygunluğunun bulunması
gerekir. Veya Tarski’nin ifadesiyle 101
X doğru bir cümledir, ancak ve ancak p ise(dir). Burada p yerine herhangi bir ifade
“X” yerine de bu ifadenin (üstdildeki) adını yazarsak, (Tarski’nin verdiği örnekle) mesela,
“Kar yağmaktadır.” ifadesinin semantik açıdan tanımı:
“Kar yağıyor.” doğru bir cümledir, ancak ve ancak kar yağıyorsa.
şeklindedir.
Carnap bu basit ve şaşırtıcı tanımla ilk karşılaştığında tutumunu şöyle açıklamıştır102:
“Tarski bir doğru tanımı verdiğini bana ilk söylediğinde, aklından sentaktik bir mantıksal
doğru veya ispatlanabilirlik tanımı geçirdiğini zannettim. Normal anlamda, olabilir olgusal
doğru (contingent factual truth) içeren, bir doğru tanımından söz ettiğini söylediğinde
şaşırmıştım. Çünkü sadece sentaktik üstdil terimleri vasıtasıyla düşünüyordum; “Bu masa
siyahtır.” gibi basit bir cümle için bir doğruluk şartı kurmanın nasıl mümkün olacağı beni
hayrete düşürmüştü. Tarski cevapladı: “Çok basit; ‘Bu masa siyahtır.’ cümlesi, ancak ve
ancak masa siyah ise doğrudur.”
Tarski’nin görüşleri çeşitli eleştirilere maruz kalmıştır 103. Bu eleştirilerden birisi ve
belki de en önemlisi, Tarski’nin “doğru” tanımının, bir cümlenin olgularla uygunluğunun
hangi şartlarda sağlanabileceği hususunda herhangi bir bilgi vermemesine dayanmaktadır.
Fakat gerçekte böyle bir şart aramak hiç de zorunlu değildir. Beth’in verdiği örnekle 104 ,
“cebrik reel sayılar tanımının, verilen reel bir sayının cebrik olup olmadığının nasıl tespit
edileceğini bize bildirmemesi” gibi, doğru tanımı da bir “doğru kriteri” sağlamayabilir.
Esasen (semantik analizin konusu sadece dil olduğuna göre) bir ifadenin doğruluğunun
hangi şartlar altında ve nasıl sağlanacağını araştırmak, ilgili bilimin konusuna giren bir
husustur. Gerçi Carnap, Tarski’den ayrı olarak “olgusal doğru” (“factual truth”) ve “mantıksal
doğru” (“logical truth”) ayrımı yapmış, ilkinin olgularla ilişkili olmasına karşılık, ikincisinin
tamamen sentaktik kurallar tarafından belirlendiğini söylemiştir 105 . Böyle bir ayrımda,
“olgusal doğru” kavramının buraya kadar yapılan semantikle ilgili açıklamalarla çelişik bir
anlam içerdiği düşünülemez. Bu ayrımın önemi, aşağıda değinileceği gibi, tamamen sentaktik
olarak kurulmuş dillerin özelliğini belirlemede rol oynamasıdır. Bu bakımdan Carnap’ın
tanımı, Tarski’nin tanımıyla çelişik bir özellik taşımaktadır.

101 Carnap, R. (1863), s. 60.
102 Carnap, R. (1963), s. 60.
103 Bu eleştiriler ve Tarski’nin bu eleştirilere verdiği cevaplar için bkz. (1949), s. 65-80.
104 Beth, E. (1959), s.
105 Carnap, R. (1959), cilt I, s. XI.
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Gerçi sentaktik sistemlerle birlikte bilim dili de semantik analizin konusu yapılabilir.
Bu durumda da “semantik doğru” kavramı aynen geçerlidir. Çünkü bilim dilini semantik
analizinden amaç, bilimin yapısını, bilimin metodolojisini yani bilimin özelliklerini ortaya
koymaktır. Tarski’nin deyişiyle 106 : “Metodolojik araştırmaların ana problemi -doğru
cümlelerin tanımlamalarının teşkili ve doğru teorisinin bilimsel temellerinin kurulması- bilgi
teorisine aittir ve bu felsefe dalının başlıca problemlerinden birisini biçimler.”
Bilimin yapısının, bilimin dilinin veya genel olarak dilin semantik analizi vasıtasıyla
ortaya konulan sonuçlarının ve özellikle “doğru” tanımının, felsefenin klasik problemlerinden
olan “hakikat” (veya “doğruluk”) tanımlarıyla bir ilişkisi yoktur. Daha doğrusu, semantik
açıdan “doğru”nun tanımını vermek, felsefi bir çalışma yapmak anlamına gelmemektedir.
Tarski’nin deyişiyle 107 : “Sahip olabileceğimiz herhangi bir epistemolojik anlayıştan
vazgeçmeksizin semantik doğru kavramı kabul edilebilir; naif realist, kritik realist veya
idealist, empirist veya metafizikçi ya da evvelce ne isek o olmakta devam edebiliriz. Semantik
anlayış, bütün bu meseleler karşısında yansızdır.”
Görüldüğü gibi amaç, bir ifadenin “doğru” olmasının ne anlama geldiğini her türlü
felsefi görüşten bağımsız olarak ortaya koymaktır. Şimdi konumuzla ilgisi dolayısıyla,
“doğru” kavramının semantik açıdan tam bir tanımının verilip verilemeyeceği üzeride
duralım. Buradan elde edilecek verilerle daha sonra “‘Doğrulama’ kavramı semantik açıdan
tam olarak tanımlanabilir mi?” sorusunun ele alalım.

12.4. Semantik Üstdil ve “Mutlak Doğru” Kavramı
Semantik bir sistemin kurulması demek, bir obje dilinin bir üstdil vasıtasıyla ifade
edilmesi ve yorumlanması demektir. Kurulacak semantik sistem, genel prensipler açısından
olmasa da, obje dilinin özelliklerine göre bazı değişiklikler gösterebilir. Nitekim Carnap,
yukarıda işaret edildiği gibi, “olgusal doğru” ve “mantıksal doğru” ayrımıyla bu hususu
dikkate almıştır.
Obje dili, mesela Türkçe, İngilizce gibi günlük diller olabilir. Tamamen formel olarak
kurulmuş matematik, mantık gibi diller de istenirse obje dili olarak anılabilirler. Her iki dilin
semantik bir yorumu verilmek istenirse yine aynı ilkelere dayanılır. Bu ilkeleri ve semantik
bir sistem kurmadaki amacı, Carnap’ın çok açık bir şekilde belirttiği gibi 108: “Semantik bir
sistem (veya yorumlanmış bir sistem) denildiğinde, bir üstdil içinde formüllendirilmiş veya
bir obje diline atıfta bulunan (referring) kurallar sistemi ve böyle bir sistemdeki kuralların,
obje dilinin her bir cümlesi için bir doğruluk şartı, yani bu cümlelerin doğruluğu için yeterli
ve zorunlu bir şart tayin etmesini anlayacağız. Böylece cümleler, kurallar yardımıyla
yorumlanmış, yani anlaşılabilir kılınmış olur; çünkü bir cümleyi anlamak, bu cümleyle neyin
106 Tarski, A. (1956), s. 266-267.
107 Tarski, A. (1949), s. 17.
108 Carnap, R. (1959), cilt I, s. 22.
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varsayıldığını bilmek demek, bu cümlenin hangi şartlar altında doğru olması gerektiğini
bilmek demektir.” şeklinde ifade etmek mümkündür.
Carnap’ın bu açıklamasından görüldüğü gibi, semantik bir sistemin kurulmasındaki
amaç, obje dilinin ifadelerini anlamlı kılmaktır. Böyle bir amaç için, Tarski’nin ilk defa
gösterdiği gibi, bir üstdile ihtiyaç vardır. Bir üstdilin, yani bir semantik sisteminin
kurulmasıyla da obje dilinde geçerli “doğru”nun tanımı verilebilir. Böyle bir tanım sayesinde,
Carnap’ın yukarıda belirttiği gibi, bir cümlenin hangi dilsel şartlar altında doğru olması
gerektiğini belirlemek de mümkün olabilir. Böylece de söz konusu cümleye bir anlam
kazandırabilir.
Semantik bir sistemin nasıl kurulabileceği ise, yine, konuyu açık bir şekilde işlemiş
olan Carnap’ın deyişiyle 109 : “… Semantik bir sistem şu şekilde kurulabilir: İşaretlerin bir
sınıflandırması yapıldıktan sonra, kurma kuralları (rules of formation), daha sonra gösterme
kuralları (rules of signation) ve en sonunda doğruluk kuralları (rules of truth) verilebilir. Bir S
sisteminin kurma kuralları vasıtasıyla, ‘S cümlesi’ terimi; gösterme kuralları vasıtasıyla ‘S
içinde gösterme’; doğruluk kuralları vasıtasıyla ‘S de doğru’ tanımlanır. ‘S de doğru’nun
tanımlanması, bütün S sisteminin hedefidir.”
Kısaca belirtilmeye çalışılmış olan nu kuralları uygulayarak kurulacak semantik bir
sistemin karakteri, yukarıda işaret edildiği gibi, obje dilinin özelliklerine göre değişiklik
gösterir. Eğer obje dili günlük dil ise, böyle bir dil için “doğru”nun kesin bir tanımını vermek,
yani kesin semantik bir yorum oluşturmak doğru değildir. Tarski’nin birçok defa işaret ettiği
gibi 110 : “… Doğru kavramı (diğer semantik kavramlarda olduğu gibi) normal mantık
kurallarıyla birlikte günlük konuşma diline uygulandığında kaçınılmaz bir şekilde
karışıklıklara ve çelişmelere yol açar.” Hatta, yine Tarski’nin işaret ettiği gibi 111, günlük dil
formel hale getirilse bile, güçlüklerin ortadan kalkması söz konusu değildir. Bunun başlıca ve
belki de tek sebebi, günlük dilin kaypaklık, çokanlamlılık gibi özellikler taşımasıdır. Hatta
benzeri bir durum, fizik, kimya gibi empirik bilimler için de söz konusudur. Zira bilindiği gibi
bu bilimlerin dedüktif-aksiyomatik yapısı, tatminkâr bir şekilde ortaya konulabilmiş değildir.
Dolayısıyla da söz konusu bilimlerin tam olarak formelleştirilmesinden söz edilemez. Bu
durumda semantik bir üstdilde, genel olarak bilim dili için ve özellikle de günlük dil için
geçerli olabilecek tam bir doğru tanımına ulaşmak söz konusu değildir.
Bu durum, şüphesiz, formel diller için farklılık gösterir. Çünkü, aksiyomatik hale
getirilmiş formel bir dilin ifadeleri, deyimleri, bu dil için geçerli olan çıkarım ve kurma
kuralları tek anlamlıdır. Ve böyle bir dil için kullanılabilecek semantik bir doğru tanımı
vermek mümkündür. Ancak böyle bir durumda, sadece belli bir (aksiyomatik formel) dil için
geçerli olabilecek kesin bir doğru tanımından söz edilebilir. Fakat böyle bir kesinliği de sınırlı
109 Carnap, R. (1959a), cilt I, s. 24-25.
110 Tarski, A. (1956), s. 267, s. 153, s. 165.
111 Tarski, A. (1956), s. 267.
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bir anlamda kullanmak gerekir. Zira, belli bir formel aksiyomatik dil için farklı formel
semantik modeller (veya yorumlar) ortaya koymak 112 ve farklı yorumlar için geçerli farklı
doğru tanımlarından söz etmek mümkündür. Ayrıca, Gödel’in eksiklilik ispatı ve Church’ün
gösterdiği gibi, mantıkta karar verme probleminin 113 (decision problem) bir genel çözümünün
bulunmadığı 114, çözümün ancak özel haller için bulunabileceği 115 göz önüne alınırsa, belli bir
formalize dil için bile eksiksiz bir şekilde geçerli olabilecek doğru tanımından söz
edilemeyeceği ortaya çıkar. Esasen Tarski’nin de belirttiği gibi 116, günlük dilin aksine, formel
bir dilin evrensel karakterde olması beklenemez.
Kısaca söylemek gerekirse, formel aksiyomatik olmayan diller (günlük dil, bilim dili
vs.) için, semantik üstdilde, kesin bir doğru tanımı verilememekte; formel diller için ise,
tanımdaki kesinlik, doğru’nun kesin bir tanımı anlamına gelmemektedir. Bu verilerden
hareket ederek, şimdi semantik açıdan doğrulama tanımı üzerinde duralım.

12.5. Doğru ve Doğrulama
“Doğru” kavramıyla ilgili olarak yukarıda ulaşılan sonuçların, “doğrulama” kavramı
için de geçerli olduğunu kabul ediyoruz. Gerçi bu iki kavram arasında tam bir örtüşmeden söz
edilemez. Mesela, her doğrulamış ifadeye doğru gözüyle bakılabilmesine karşılık, tersi doğru
değildir. Çünkü, sözgelimi geometrideki aksiyomlar doğru olarak kabul edilirler, fakat
doğrulanmış değillerdir. Hatta, “Formel disiplinlerde doğrulanmadan söz edilebilir mi?” sorusu
da sorulabilir. Bu sorunun sebebi matematik, geometri gibi disiplinlerde doğrulama yerine
ispat kavramının kullanılmasıdır. Bu iki kavram arasındaki ilişki felsefi yönden ele alınacağı
gibi 117 , uzlaşımlara dayanarak formel dillerde bir doğrulamadan söz edilse bile, buradaki
doğrulama için, tıpkı doğru kavramında olduğu gibi sınırlı bir geçerlilik söz konusu olacaktır.
Fakat bizim üzerinde durmak istediğimiz doğrulama, özellikle empirik bilimlerdeki
doğrulamadır. Bu yüzden, formel dillerde söz konusu olabilecek doğrulama, bizi doğrudan
ilgilendirmektedir.
Eğer formel olmayan bir dil için yukarıda belirtilen semantik esaslar çerçevesinde
doğrulamanın bir tanımı verilmek istenirse, “doğru” kavramı için söz konusu olan güçlükler
“doğrulama” kavramı için de geçerli olacaktır. Yani kısaca, “doğru”nun kesin bir tanımının
verilemediği bir yerde “doğrulama”nın tam olarak tanımlanamamasının diğer bir sebebi,
“dilsel bir işlem olarak doğrulama”nın tam bir tanımının verilememesidir.
112 Mesela bkz. Przelecki, M. (1969), s. 1 ve dev.
113 “Karar verme problemi” denilince, bir M sistemi içinde bir S ifadesinin doğruluğunun veya
yanlışlığının belirlenememesi hali anlaşılır. Mesela, x, y, z, n birer sayı ise n>2 olması halinde xn+yn =zn nin
çözümlemesi, Fermat Problemi adıyla bilinen problem, bu konuda eski bir örnektir.
114 Church, A. (1936).
115 Church, A. (1956), s. 264 ve dev.
116 Tarski, A. (1956), s. 167.
117 Mesela bkz. Yourgrau, W. (1969), s. 370-399.
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Empirik bilimlerde bir gözlem önermesi, deney veya gözlemlerle test edilir. Bu test
etme eylemi aynı zamanda dilsel planda bir doğrulama işlemine işaret eder. Bu durumda
“doğrulama” kavramı, hem deney ve gölsem yapma eylemini hem de bu eylemi yapan
kimsenin zihninde tasarladığı birtakım işlemleri kapsamaktadır. Zihinde tasarlanan işlemler
ise, yapılan deneyin hangi teorilerin neticesi olduğunun bilinmesi, teori ile gözlem önermesi
arasında çeşitli bağıntıların kurulması, bir önermeyle ilgili olarak hangi şartlarda ne gibi
deney ve gözlem yapılması gerektiğini bilmek vb. hususlar olabilir. Bir gözlem önermesinin
deney veya gözlemle doğrulanmasından önce ve sonra zihinde tasarlanan ve zihinde
gerçekleşen işlemler, doğrulamanın dilsel yönünü meydana getirir. Diğer bir deyişle, bir
gözlem önermesinin doğrulaması, sadece deney ve gözlem yapmak değildir; daha deney ve
gözlem yapılmadan önce bir teori, hangi şartlarda ne gibi bir deneyin yapılması gerektiğini,
hangi sonuçların beklendiğini önceden tayin edebilir. Mesela Genel Rölativite teorisine göre
bir yıldızın ışığının bir çekim alanından geçmesi halinde eğilmesi gerektiği önceden
varsayılmıştır. Nitekim 1919 yılında yapılan gözlem, yıldızlardan gelen ışığın, güneşin çekim
alanından geçerken güneşe doğru eğildiğini göstermiştir. Tersi bir durum da olabilirdi.
Nitekim 1881 yılında yapılan Michelson-Morley deneyi vasıtasıyla, bütün uzayın eter adı
verilen bir nesneyle dolu olduğunu kabul eden görüş yanlışlanmıştır 118. Yani bir teori, hangi
deneylerin yapılacağını tayin ettiği gibi, yapılan deneyler (sadece bu deneyi dile getiren
önermenin değil) bir teorinin doğrulanmasını (veya yanlışlanmasını) da tayin edebilmektedir.
Bu bakımdan bir gözlem önermesiyle, bu önermenin ait olduğu sistemin teorileri, hipotezleri,
aksiyomları arasında karşılıklı bir ilgi vardır. “Doğrulama” kavramı, inceleme konusu
yapıldığında bu yönün de (yani doğrulamanın dilsel yönünün de) dikkate alınması gerekir. III.
bölümün sonunda, tam bir doğrulamanın yapılamamasının bilimde ve felsefede ne gibi
sonuçlara yol açabileceği üzerinde ayrıca durulacaktır.

118 Popper’a göre bilimsel bir teoriyi bilimsel olmayan teoriden ayıran kriter, teorinin kendisinin hangi
deney vasıtasıyla yanlışlanabileceğini bize söylemesidir. (Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Ural, 1985).
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Uygulamalar
1) Formel dil ve doğal dil açusundan “mutlak doğru” kavramını tartışınız.
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Uygulama Soruları
1) Formel dil ve doğal dil açusundan “doğrulama” kavramını açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu kısımda, semantiğin hangi anlamda kullanılacağını belirleme için bu kavramın kısa
bir tanımı yapıldıktan sonra, sentaksla olan ilgisine değinilmiştir. Daha sonra da semantik
açıdan “doğru” kavramı aydınlatılmaya çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Semantik nedir?
2) Semantik üstdil kavramımı açıklayınız.
3) Semantik bir sistem kurulmasının Carnap’a göre amacı nedir?
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13. DOĞRULAMANIN TEMELLERİ (1)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Dilsel bir işlem olarak doğrulamanın ne olduğu üzerine durularak; Frege, Lewis ve
Carnap’ın doğrulama konusundaki düşüncelerini ele alacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir ifadede anlam ile medlul arasındaki ayrımı tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Doğrulamanın Temelleri

Dilsel bir işlem olarak
doğrulamanın ne olduğu
üzerine durularak; Frege,
Lewis ve Carnap’ın
doğrulama konusundaki
düşüncelerini
öğrenilecektir.

• Okuma yaparak
• Araştırma yaparak
• Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
• İfadede anlam
• Medlul
• Kaplam
• Delalet
• G. Frege
• C. I. Lewis
• R. Carnap
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Giriş
Bir dil içinde yapılan doğrulama işleminin en basit birimleri, doğrulanan önermenin
özne ve yüklemidir. Doğrulama, en basit seviyede bu elemanlar arasında gerçekleşir. Eğer bir
önerme gözlem veya deney vasıtasıyla doğrulanmışsa, bu önermede yüklem özne üzerinde
tasdik edilmiş demektir. Böyle bir tasdik işleminde hem her iki terimin (yani özne ve
yüklemin) işaret ettiği nesneler dikkate alınır hem de bu terimlerin sahip olduğu anlamlar
arasında zihinsel işlemler yapılır. Fakat yapılan zihinsel işlemlerde sadece özne ve yüklem
arasındaki ilişki değil, bu terimlerin anlam bakımından bağlı oldukları başka terimlerin de
dikkate alınması gerekir. Bu durumda, dilsel bir işlem olarak doğrulamanın temeli
araştırılmak istenirse, terimlerin sahip oldukları özelliklerin tespit edilmesi ve terimler
arasındaki bağıntıların incelenmesi gerekir. İşte bu amaçlar çerçevesinde ilkin, terimlerin
taşıdıkları özellikler üzerinde araştırma yapmış olan Frege, Lewis ve Carnap’ın ve daha sonra
da diğer düşünürlerin görüşlerinden yararlanmak suretiyle, “Neyi doğrularız?” ve “Dilsel bir
işlem olarak doğrulama nedir?” sorularına cevap aranacaktır.
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13.1. Dilsel Bir İşlem Olarak Doğrulama
Dilsel bir işlem olarak bir önermenin doğrulanmasının bu önermenin deney veya
gözlem yaparak doğrulanmasından ayrılması gerektiğine daha önce işaret edildi. “Kitap
mavidir.”, “Alet 3 amper gösteriyor.” gibi önermelerin deney veya gözlem vasıtasıyla
doğrulanması, bu önermelerle dile getirilen olayların gerçekten mevcut olması demektir.
Fakat bir önermenin doğrulanması, sadece birtakım olayların gözlenmesinden ibaret değildir.
Mesela, “Kitap bir kiraz ağacıdır.” önermesinin yanlış olduğunu (bu önermenin terimlerinin
anlamını biliyorsak) bir deney veya gözlem yapmadan da biliriz. Yani kısaca, bir önermenin
doğrulanmasından söz edildiğinde sadece gözlem ve deneyin değil, bu önermeyi meydana
getiren terimlerin anlamalarının da hesaba katılması gerekir.
Bir önermenin terimleri ve bu terimlerle diğer terimlerin anlamları arasında (zihinsel
olarak) yapılan işlemler, doğrulamanın dilsel yönünü meydana getirir. Bu işlem, empirik
bilimlerde bilimsel yapının işleyişiyle yakından ilgilidir. Nitekim yapılan bir deneyle ilgili
olarak, “Alet 3 amper gösteriyor.” gibi bir önermenin gözlemle doğrulanması, aslında bilimsel
bir teorinin test edilmesi amacıyla yapılmış olabilir. Aletin 3 yerine mesela 7 amper
göstermesi ve dolayısıyla bu teorinin gözlem tarafından doğrulanmaması donucunu
doğurabilir. Böyle bir durumda, söz konusu önermenin doğrulanamaması, bu önermenin
terimlerinin (yani “alet”, “3 amper”, “7 amper” ve “göstermek” terimlerinin) tek başlarına
sahip oldukları anlam dışında bir de test edilmek istenen teori dolayısıyla taşıdıkları bir anlam
vardır. Bir önermenin doğrulanmasında, zihinsel birtakım işlemler neticesinde terimlerin bu
yolla sahip oldukları anlamların da dikkate alınması gerekir. İşte buradaki işlemlerin (ve
doğrulamanın dilsel yönünün) aydınlatılması, terimlerin anlamlarının ne demek olduğunun
açıklanmasını gerektirir. Bu sebeple ilkin terimlerin anlamı problemi üzerinde duralım.

13.2. Frege’nin Katkısı
Frege, bir dilsel ifadede anlam (Sinn; sense) ve medlul 119 (Bedeutung; meaning,
reference, nominatum) ayrımı yapmıştır. Diğer bir deyişle Frege, bir sembolün, bir kelimenin,
bir harfin veya bir ismin sahip olduğu anlamın işaret edilen şeye ilişkin anlamdan ayrılması
gerektiğini göstermiştir. Frege, başta Russell ve Carnap olmak üzere diğer düşünürler üzerine
büyük etkisi olan bu ayrımı şu şekilde ifade etmiştir 120: “Bir cins isim (Eigenname; proper
name), kelime, işaret, bileşik işaretler, ifade (Ausdruck; expression), kendi anlamını ifade
eder, medlulünün manasını belirler veya medlulünü işaret eder. Bir işaret ile bu işaretin hem
anlamını ifade ederiz hem de medlulünü işaret ederiz.” Frege, bu farkı şu tanınmış örnekle
aşağıdaki şekilde dile getirmiştir 121 : “a, b, c, g, bir üçgenin köşeleriyle bu köşelerin
119 “Sin” ve “Bedeutung” kelimelerinin bugünkü Türkçe’de karşılıkları bulunmamaktadır. Sayın Hoca’m
Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre’nin tavsiyesi üzerine baktığımız eski çevirilerde, Hilmi Ziya Ülken’in M.
Schlick’den yaptığı çeviride (Schlick, 1934) “medlul” kelimesini kullandığını gördük. “Medlul” kelimesinin sözlük
karşılığı, “delalet olunan şey, gösterilen şey”; “bir kelimeden veya bir işaretten anlaşılan”dır. (Bkz. F. Devellioğlu,
Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat).
120 Frege, G. (1966), s. 46.
121 Frege, G. (1966), s. 41.
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karşısındaki kenarların orta noktalarını birleştiren doğrular olsun. ‘a ve b’nin kesişme noktası’
ve ‘b ve c’nin kesişme noktası’ ifadelerinin medlulleri aynı olabilir, fakat anlamları farklıdır.
‘Akşamyıldızı’ ve ‘sabah yıldızı’nın medlulleri aynı olabilir, fakat anlamları farklıdır.”
Bu durumda şöyle bir soru sorulabilir: Yukarıdaki gibi ifadelerle ilgili bir doğrulama
işlemi söz konusu olduğunda acaba hangi yön göz önüne alınacak; doğrulama, böyle bir
ifadenin hangi yönü için geçerli olacaktır? Bu soruları cevaplandırmak için, Frege’nin
kullandığı diğer kavramlara bakalım.
Frege, bir işaret için anlam ve medlul gibi iki özellik ortaya koymakla kalmamış, bu
iki özelliği bir işaretin tasavvurundan ayırmıştır. Frege’nin ifadesiyle 122 : “Bir işaretin
anlamını ve medlulün, kendine bağlı tasavvurdan (Vorstellung; idea) ayırmalıdır. Eğer bir
işaretin medlulü duyumla algılanabilir bir obje (Gegenstand) ise bu obje ile ilgili tasavvurum,
sahip olduğum duyum izlenimlerimin gerek düşüncede gerek eylemde alışkanlık haline
getirdiğim davranışlarımın hatıralarından meydana gelen zihinsel bir tasviridir (inneres Bild).
(...) Tasavvur sübjektiftir; birinin tasavvuru başka birinin tasavvuru değildir. Bir ressam, bir
binici, bir zoologun, ‘Bucephalus’ ismiyle ilgili olarak muhtemelen çok değişik tasavvurları
vardır. Bu durum, tasavvur ve bir işaretin anlamı arasındaki asıl farkı meydana getirir. (...)
Cins ismin medlulü, anlamı vasıtasıyla işaret ettiğimiz objenin kendisidir; burada söz konusu
olan tasavvur ise tamamen sübjektiftir; ikisi arasında ise, tasavvur gibi sübjektif olmayan ve
objenin kendisinden ayrı olan anlam bulunur.”
Buraya kadar, Frege’nin “özel isim” adı altında andığı kelimelerin, işaretlerin vs.nin
tasavvuru, anlamı ve medlulü üzerinde durduk. Frege ayrıca bildiri tipi cümlelerin
(Behauptungsatz) de anlamı ve medlulü üzerinde durmuştur. Frege’ye göre bu gibi cümleler
ayrıca, “fikir” (Gedanken; thought) ihtiva ederler. Frege’ye göre fikir, düşüncenin sübjektif
etkinliği değil, her düşünürde ortak objektif bir içeriktir 123 . Fikir, bir cümlenin anlamı
durumundadır 124. Bir cümlenin medlulü ise o cümlenin doğruluk değeridir 125.
Bu ayrıma dayanarak “Doğrulanan nedir?” diye sorulursa cevap, fikir ve tasavvur
olamaz. Çünkü fikir veya tasavvurun değil de sadece cümlenin doğruluk değerinden söz
edilebilmektedir. Fikirler, Pitagor teoreminde yer alan fikirler gibi zamana bağlı olmadan
doğrudurlar 126. Fikirlerin yaratılmaları söz konusu değildir. Düşüncede, fikirlerin üretilmesi
değil, onların idrak edilmesi (comprehend) söz konusudur. Bilimsel çalışma, fikir yaratması
değil, doğru fikirlerin keşfidir. Yani kısaca, doğru bir fikirden söz edilebilmekle beraber, bir
fikrin doğrulanmasından söz edilemez. Doğrulama işlemi, doğru veya yanlış değeri alabilen

122 Frege, G. (1966), s. 43-44.
123 Frege, G. (1966), s. 46.
124 Frege, G. (1966), s. 47.
125 Frege, G. (1966), s. 48.
126 Frege, G. (1973), s. 29.
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bir cümle için söz konusu olabilir. Fakat bir cümlenin doğruluğundan söz edebilmenin de bazı
şartları vardır.
Frege’ye 127 göre, mesela bir resmin falanca bir objeye ait olduğunun ve o objeyi doğru
olarak yansıttığını söyleyebilmem için hem o obje hakkında bilgimin olması hem de o resmin
neyi ifade ettiğini anlamış olmam gerekir. Benzeri şekilde, bir cümlenin doğruluğundan söz
edebilmem için, Frege’nin yukarıda belirtilmiş görüşlerine göre, en azından o cümleyi
anlamış olmam, bu cümle ile ifade edilen fikri kavramış olmam ve bu cümlenin öğeleri
durumundaki kelimelerin ifade ettikleri hakkında bir tasavvurumun olması gerekir. Ancak
bundan sonra bir cümlenin doğruluğundan söz edebilirim. Fakat Frege’nin de işaret ettiği
gibi 128 doğruluk, nesne ile dilsel ifadeler arasındaki bağıntı demek değildir. Çünkü yukarıdaki
bölümde de üzerinde durulduğu gibi doğru, üstdile aittir. Başka bir deyişleri “kalem”
kelimesiyle, “ağaç” kelimesiyle bir nesneye işaret edebiliriz; fakat “doğru” kelimesiyle işaret
edebileceğimiz herhangi bir nesne yoktur. “Doğru”, bir üstdil kavramıdır. Bu kavramın diğer
özellikleri ise, Frege’nin terminolojisiyle söylersek, tasavvurları, fikirleri de beraberinde
getirmesidir. Bir ifadenin doğruluğundan ve dolayısıyla (dilsel bir işlem olarak)
doğrulanmasından söz edebilmek için, bu önermeyi oluşturan terimlerin anlamlarının ve
medlullerinin, ayrıca bu önermeyle dile getirilmiş olan fikirlerin, tasavvurların da dikkate
alınması gerekir.

13.3. Lewis’in Yaklaşımı
Lewis de Frege gibi, bir ifadenin sahip olabileceği özelliklerden söz etmiştir. Lewis,
gerek düşüncedeki gerek dışımızdaki nesnelere uygulanabileceğini söylediği 129 terimlerin
sahip oldukları anlamı şu şekilde ayırmıştır 130: “Bütün terimlerin delalet etme (işaret etme;
denotation) ve kaplam (extension) anlamında (sense) veya tarzda (mode) bir manası
(meaning) vardır ve bu terimlerin ima etme (connotation) veya içlem (intension) tarzında bir
manası vardır. Terimlerin bu iki tarz anlamı gelenekseldir ve bilinir. (...) Fakat daha açık
olmak için, burada kapsam (comprehension) ve medlul (signification) olarak isimlendirilecek
iki tarzın kabul edilmesi arzu edilir. Bu dört tarz anlam kısaca şöyledir.
(1) Bir terimin delaleti, o terimin uygulandığı bütün bilfiil mevcut nesneler (all actual
things) sınıfıdır.
(2) Bir terimin kaplamı, o terimin doğru ve kesin olarak (correctly) uygulanması söz
konusu olabilecek mümkün ve tutarlı olarak düşünülebilecek bütün nesneler sınıfıdır.

127 Frege, G. (1973), s. 17-18.
128 Frege, G. (1973), s. 19.
129 Lewis, C. I. (1950), s. 38-39.
130 Lewis, C. I. (1950), s. 39.

204

(3) Bir terimin medlulü, nesnelerdeki bir özellik olup, varlığı terimin doğru ve kesin
olarak uygulanacağını, yokluğu ise uygulanamayacağını gösterir.
(4) Formel olarak düşünüldüğünde, bir terimin içlemi, bu terimi doğru ve kesin olarak
uygulayacağımız bir nesneye aynı zamanda uygulanma durumunda olan bütün diğer
terimlerle olan eşdeğerliğidir.”
Görüldüğü gibi Lewis, Frege’nin bir terim için kabul ettiği özellikleri dörtlü bir ayrım
içinde ve “içlem” ile “kaplam” 131 başlığı altında ele almıştır. Eğer bir ifadenin doğrulanması
nedir diye sorulursa, Lewis’in görüşleri çerçevesinde ve onun analitik-sentetik ayrımına
dayanarak aşağıdaki şekilde cevaplandırılabilir.
Bir örnek olarak, “İnsan canlı bir varlıktır.” veya daha kısa deyişle “İnsan canlıdır.”
ifadesini göz önüne alalım. Böyle bir ifadenin doğru olması, yani bu ifadenin (dil içinde bir
işlem olarak) doğrulanması, yüklemin (“canlı” teriminin), özne (“insan”) üzerine tasdiki
demektir. Böyle bir ilişkinin mevcudiyetini test etmek için başvurulabilecek yol, deney veya
gözlemdir. Bu durumda, söz konusu ifadenin kendisine bakmak suretiyle karar verilebilir. Bu
gibi ifadeler ise “analitik ifade” başlığı altında anılır. Sözgelimi, “Bekâr bir insan,
evlenmemiş bir insandır.”, “İkinin iki ile toplamı dört eder.” şeklindeki ifadelerin
doğruluğuna karar vermek için deney ve gözlem yapmak gerekmez.
Dikkat edilirse, söz konusu ifadelerin nasıl doğrulanacağına karar verebilmek için
ilkin bir ifadenin ne anlama geldiğini kavramak gerekmektedir. Bu sayede bir ifadenin
analitik mi yoksa sentetik mi olduğuna karar verilebilir. Bir ifadenin anlamı ise, Lewis için,
terimlerin içlemi ve kaplamıdır. Nitekim Lewis, içlem-kaplam ayrımını sadece terimlere
değil, bir terim olarak kabul ettiği 132 önermelere de uygulanmıştır.
Lewis’e göre, doğru bir önermenin kaplamı bilfiil evrendir (actual world), yanlış bir
önermenin kaplamı ise boştur veya sıfırdır 133. Bilfiil evren, bir önermenin kaplamıyla birlikte
delaletini de teşkil eder 134. Bir önermenin içlemi ise, bu önermenin dedüktif sonuçlarıdır135.
Bir önermenin kaplamı, tutarlı olarak düşünebilen evrendir 136.
Lewis, kısaca açıklamaya çalıştığımız yukarıdaki düşüncelerinin temeli üzerine,
analitik ifadelerin özelliğini, “evrensel olmak” şeklinde belirlemiştir 137. Sentetik bir ifade ise,
131 “İçlem” ve “kaplam” terimlerinin kökleri, Aristoteles mantığına kadar geri gitmektedir. Bu kavramların
Aristoteles mantığındaki yeri ve tarihi gelişimi için bkz. Ural, (1985).
132 Lewis, C. I. (1950), s. 48.
133 Lewis, C. I. (1950), s. 52.
134 Lewis, C. I. (1950), s. 52.
135 Lewis, C. I. (1950), s. 56.
136 Lewis, C. I. (1950), s. 57.
137

Lewis, C. I. (1950), s. 57-67.
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eğer kendisiyle çelişik değilse, içlemi ve kaplamı ne sıfırdır ne de evrenseldir 138 . Bu gibi
ifadeler, yukarıda da belirtildiği gibi, nesneler hakkında bilgi verirler.
Lewis’in görüşlerinde önemli bir yer tutan analitik-sentetik ayrımı, günümüzde önemli
bir tartışma konusu durumundadır. Kökleri Kant’ın analitik-sentetik ayrımına kadar geri giden
bu ayrımın yeni bir anlayış içinde ele alınıp tartışma gündemine getirilmesi Quine ile
olmuştur. Quine, “Empirizmin İki Dogması” isimli makalesinde (Quine 1961), (yukarıdaki
anlayış çerçevesinde) söz konusu olan analitik-sentetik ayrımına karşı çıkmıştır 139 . Ayrıca
Lewis’in görüşleri de çeşitli yönlerden eleştirilmiştir 14019.
Ancak, gerek analitik-sentetik ayrımı gerekse Lewis’in felsefe anlayışı bizi doğrudan
ilgilendirmediği için bu tartışmalar üzerinde durulmayacaktır. Lewis münasebetiyle belirtmek
istediğimiz husus, doğrulamanın yapısının ortaya konulmasında, içlem ve kaplamın yerini ve
rolünü belirlemek olmuştur. Bu noktadan hareket ederek aşağıda, içlem ve kaplam
konusundaki görüşleri başlıca referans noktalarından birisi olan Carnap’ın düşünceleri
üzerinde durulacaktır.

13.4. Carnap’ın Çözümü
Carnap, (gerek Frege’nin gerek Russell’ın ve gerekse Lewis’in ele aldığı) bir ifadenin
çift taraflılığını, yani bir ifadenin hem işaret etme hem de işaret ettiği şeyden bağımsız bir
anlam taşıması durumunu “içlem” ve “kaplam” kavramlarıyla izah etmek istemiştir. Amacını
şu şekilde ifade etmektedir 141: “Bu kitabın başlıca amacı, semantik anlam analizi için yeni bir
yöntem, yani dilsel ifadelerin anlamlarını analiz ve tasvir etmek için yeni bir yöntem
geliştirmektir. Kaplam (extension) ve içlem (intension) olarak isimlendirilen bu yöntem, bazı
alışılmış kavramların, bilhassa sınıf ve özellik kavramlarının tadil ve genişletilmesiyle
geliştirilmiştir. Yöntem, geleneksel felsefede veya çağdaş yazarlarca kullanılmış diğer çeşitli
semantik yöntemlere karşıt olacaktır.”
Carnap, işaret edici (designator) olarak da isimlendirildiği içlem ve kaplamı şu üç
kavrama uygulamıştır 142: “Bildirisel cümleler (declarative sentence), tekil ifadeler (individual
expression) ve yüklemler (predicators)”.

138 Lewis, C. I. (1950), s. 58.
139 Quine’in bu makalesindeki görüşleriyle ilgili olarak yapılan yayınların bir derlemesi için bkz. Readings
in the Philosophy of Language, Eds. J. F. Rosenberg, C. Travis, Prentice-Hall, 1971; H. Putnam’ın “Two Dogmas,”
Contemporary Aspects of Philosophy, Ed. G. Ryle 1976; W. C. Salmon’un “A Third Dogma of Empiricism,” Basic
Problems in Methodology and Linguistics, Eds. R. E. Butts, J. Hintikka, D. Reidel Pub. Company, 1977.
140 Mesela bkz. Philosophy and Phenomenological Research, 1944, Vol. V, No. 1.
141 Carnap, R. (1967), s. III.
142 Carnap, R. (1967), s. 1.
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İçlem ve kaplamın bu üç kavrama uygulanması ise şöyledir 143: “Bir yüklemin kaplamı
olarak, bu yüklemin uygulandığı tekillerin (individuals) sınıfını; içlemi olarak bu yüklemin
ifade ettiği özelliği alacağız. (...) Bir cümlenin kaplamı olarak, bu cümlenin doğruluk değerini
(doğruluk veya yanlışlığın); bir cümlenin içlemi olarak, bu cümle tarafından ifade edilen
önermeyi alacağız. (...) Nihayet, bir tekil ifadenin kaplamı, bu ifadeye atfedilen (to refer) bir
tekildir; bir tekil ifadenin içlemi, bu ifade tarafından dile getirilen yeni bir türün kavramı olup,
bu kavramı bireysel kavram olarak isimlendireceğiz.
Carnap, dilsel ifadeleri içlem ve kaplam açısından ele almakla çözmek istediği
problemi şu şekilde ifade etmiştir 144: “İki işlem -verilen bir ifadenin manasını anlamak ve bu
ifadenin evrenin aktüel durumuna uygulanıp uygulanmayacağını ve nasıl uygulanacağını
araştırmak- arasındaki fark, bir ifadenin içlemi ve kaplamı kavramları vasıtasıyla bizim
yöntemimizin açıklamaya çalıştığı iki farklı semantik faktör arasında bir ayrım ileri sürer.”
Görüldüğü gibi Carnap’ın amacı bir yandan (içlem ve kaplam aracılığıyla) dilin
yapısını aydınlatmak, diğer yandan da dilin dil dışı (fiziksel) nesnelerle olan ilişkisini ortaya
koymaktadır. Böyle bir amacın, doğrulama ile ilgili açıklamaların yapılmasında yardımcı
olacağı açıktır. Bunun için Carnap’ın söz konusu amacını nasıl gerçekleştirdiğini doğrulama
ile ilgi içinde ele almaya çalışalım.
Carnap’ın yukarıdaki düşüncelerinden, doğrulanmasından söz edilebilecek dilsel
ifadenin sadece cümle olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü yalnızca cümle doğru veya yanlış
değeri alabilmektedir. Fakat bir cümle için doğrulanması söz konusu olan yön, onun
kaplamı olamaz. Doğrulanan yön, bir cümlenin işaret ettiği içlem, diğer bir deyişle, bu
cümlenin içlemini teşkil eden önerme olabilir. Bu durum, Carnap’ın açıklamalarına 145
dayanarak bir örnekle şöyle belirtilebilir: “Kar beyazdır.” ifadesinin kısaltması olan “Bk”
cümlesini göz önüne alalım. “Bk”nın kaplamı, yukarıdaki tanıma göre, onun doğruluk
değeridir; içlemi ise “Kar beyazdır.” önermesidir. Bu tanım, Tarski’nin doğruluk tanımını
da gerçekleştirmektedir:
“Bk” doğru bir cümledir, ancak ve ancak kar beyaz ise.
Ancak, bu sonuç istenilen ölçüde tatminkâr değildir. Çünkü bu durumda, cümlenin
içlemini meydana getiren önermenin nasıl doğrulanacağını belirlemek gerekir.
Bir önerme cümleden farklı olduğu için, bir cümle gibi içlem ve kaplama sahip
değildir. Carnap, mesela “bir önermenin içlemi olan önerme” gibi bir deyimden söz
etmemiştir. Diğer bir deyişle, önermenin semantik özellikleri belirli değildir. Dolayısıyla, bir
cümlenin doğrulanmasının onun içlemiyle (yani bir önermeyle) ilgili olduğunu söylemek

143 Carnap, R. (1967), s. 1.
144 Carnap, R. (1967), s. 202.
145 Mesela bkz. Carnap, R. (1967), s. 12, s. 26 ve 2. 27.
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yeterinde açık bir çözüm olmamaktadır. Bu konuya açıklık getirebilmek için Carnap’ın
önermeler ve dolayısıyla dil hakkındaki görüşlerine biraz daha yakından bakalım.
Bir önermenin temel bir özelliği, olgularla olan ilişkisidir. Bir önermenin doğruluğunu
da yine olgularla ilişki içinde düşünmek mümkündür. Yani, “Kar beyazdır.” önermesi, eğer
kar beyaz görünüyorsa; “Kalem yeşildir.” önermesi, eğer kalem yeşil görünüyorsa doğrudur.
Carnap’ın deyişiyle 146, bu gibi önermeler için empirik bir araştırma söz konusudur. Ne var ki
böyle bir açıklama, bir önermenin olgularla nasıl bir ilişkisinin olduğunu, yani tam bir
semantik açıklamasını vermekten uzaktır. Çünkü her şeyden önce, bir önermeyi olgularla
ilişkisi olan dilsel bir ifade olarak tanımlamak söz konusu değildir. Bu durumun bir sebebi,
yanlış önermelerin varlığıdır: “Kâğıt beyazdır.” önermesi, eğer gördüğümüz kâğıt beyaz ise
doğru olarak nitelenebilir. Fakat buradan hareketle, önermeyle oldular arasında uygunluğun
bulunduğu söylenemez ve önermeler bu yolla tanımlanamaz. Çünkü aynı kâğıt için “Kâğıt
sarıdır.” denildiğinde de bu önermenin uygunluk içinde olacağı bir olgunun bulunması
gerekir. Halbuki ikinci önerme için söz konusu olabilecek bir olgu mevcut değildir. Aynı
durum, mesela, “Bugünkü Fransız Kralı dazlaktır.” önermesinin değillenmesi olan “Bugünkü
Fransa Kralı dazlak değildir.” önermesinin bir olguya işaret etmesi beklenir. Fakat her iki
önerme de bir olguya işaret etmemektedir. Bu durumda, yukarıdaki soru tekrar ortaya
çıkmaktadır: Önermenin semantik niteliği nedir? Ve dolayısıyla olgularla uygunluğu nasıl
olmaktadır?
Bu soruya Carnap, Russell’ın sübjektivist yorumuna karşılık objektivist bir yorum
vermek istediğini söylemektedir 147 . Carnap’ın Russell için niçin böyle bir nitelemede
bulunduğunu anlamak zor değildir. Çünkü Russell (s. 47) de işaret edildiği gibi, benmerkezci
kelimeleri dile getiren temel önermeleri dayanak noktası yapmak istemiştir. Halbuki Carnap,
bir önermeyi (ve hatta sınıf, içlem, kaplam gibi kavramları da), dilsel bir kuruluş olarak
nitelediği şey (entity) kavramına bağlayarak açıklamıştır.
Carnap, “şey” kavramının açıklanmasına hacim olarak fazla yer vermemiştir. Fakat
öyle görünüyor ki bu kavramın Carnap’ın felsefe anlayışı içinde çok önemli bir yeri vardır.
Çünkü Carnap, sadece önermenin değil, içlem ve kaplamın da dil içinde ne gibi bir yeri
olduğunu açıklayabilmek için bu kavrama başvurmaktadır. Esasen böyle bir kavrama ihtiyaç
da vardır. Çünkü bir içlem için ikinci bir içlem ve kaplamdan; bu kavramların da yine içlem
ve kaplamından söz etmek gerekir. Böylece sonsuz bir gerileme ortaya çıkar. İşte “şey”
kavramı bu gibi güçlüklerin çözümü durumundadır. Böylece önümüzdeki problem, Carnap’ın
metafizik bir yanının bulunmadığını söylediği 148, “şey” kavramının dil içindeki yerini nasıl
tanımladığı konusunu araştırmak olmaktadır.

146 Carnap, R. (1967), s. 207.
147 Mesela bkz. Carnap, R. (1967), s. 29-30, s. 211.
148 Carnap, R. (1967), s. 22.
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Carnap, şeylerle ilgili problemi ve şeyleri nasıl yorumladığını şu şekilde
açıklamıştır 149: “Bazı semantikçiler, bazı ifadelerin bazı şeylere işaret ettiğini söylerler, bu
işaret edilen şeylerin içine sadece somut nesneleri (things) değil soyut şeyleri de, mesela
yüklemlerin işaret ettiği özelliklerin ve cümlelerin işaret ettiği önermeleri de katarlar.
Diğerleri bu sürece, empirizmin temel prensiplerini bozdu diye ve Platoncu türden metafizik
bir ontolojiye dönüşe yol açar diye şiddetle karşı çıkarlar. ... Soyut nesnelere atıfta bulunan bir
dili kullanmanın Platoncu bir ontolojiyi kucaklamayı gerektirmediği, aksine empirizmle tam
bir uygunluk içinde olduğu ve kesinlikle bilimsel düşünce demek olduğu gösterilecektir.”
Carnap’a göre, yukarıdaki niteliklere sahip “şey”ler, adeta dilin bünyesinden doğarlar.
Carnap’ın deyişiyle 150: “Yeni tür şeylerin kabulü, yeni kurallar kümesine göre kullanılmış
olan bir yeni ifade formları taslağının bildirilmesiyle, bir dil içinde ifade edilmiş olurlar.”
Carnap, şey’lerle ilgili olarak yukarıda belirtilen genel özellikler dışında kesin bir
tanım vermemiş ve dil içinde belli bir karşılık göstermemiştir. Bu sebeple, Carnap’ın bu
konudaki görüşlerini yorumlayarak açmak gerekmektedir.
Carnap’a göre “doğru” kavramı dilsel bir şey’dir 151. Fakat Carnap’ın dili nominalist
açıdan yorumlanmasına katılmadığı 152 göz önüne alınırsa, dil harici nesnelerin (mesela
kavramların) varlığını kabul edebileceği ortaya çıkar. Nitekim, yüklemlerin içlem ve
kaplamını dil harici şeyler (extra-linguistic entities) olarak nitelemiştir. Fakat buna karşılık,
Carnap’ın önermeleri zihinsel şeyler (mental entities) olarak saymamasına 153 ve şeylerin
tamamı üzerine konuşmayı metafizik olarak nitelendirmesine 154 bakılırsa yine en uygun
yorum olarak, ne olduğu tam olarak tanımlamaksızın şey’lerin mevcudiyetini dilsel
kuruluşlara bağlamak gerekmektedir. Çünkü Carnap’ın adeta direktif verir gibi dile getirdiği
düşüncesi de bu yöndedir 155: “Varsayımlar yaparken dikkatli, onların sınanmasında eleştirici,
fakat dilsel formları kabul etmede hoşgörülü olalım.”
Carnap’ın kesin tanımını yapmamakla birlikte, şey’leri, herhangi bir şekilde fiziksel
nesnelere karşılık olabilecek dilsel varlıklar olarak da düşünmediği açıktır. Çünkü Carnap, her
şeyden önce, Russell’ın yaptığı gibi dilsel kuruluşların kuru verilerine indirgenmesine

149 Carnap, R. (1967), s. 206.
150 Carnap, R. (1967), s. 213.
151 Carnap, R. (1967), s. 39.
152 Carnap, R. (1967), mesela s. 43.
153 Carnap, R. (1967), s. 20.
154 Carnap, R. (1967), s. 214.
155 Carnap, R. (1967), s. 221.
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karşıdır 156 . Ayrıca Carnap için, “Nesneler dünyasının gerçekliği var mıdır?” sorusunun da
çözümü yoktur 157.
Görüldüğü gibi, şey’lerle ilgili olarak kabul edilebilecek tek açıklama, varlıklarını
dilsel kuruluşlara bağlı olduğunu kabul etmektir.
Şey’lerin diğer bir özelliği, içlem, kaplam, terim gibi semantik öğelere anlam
kazandırması, deyim yerindeyse, bir varlık atfetmesidir.
Şey’lerin bu ikinci özellikleri sayesinde, dil ve öğeleri (yani terimleri), fiziksel
nesnelere bir anlam kazandırmaktadırlar. Çünkü “şey” vasıtasıyla dil içindeki birtakım
elemanlara anlam kazandırılmakta böylece de dili fiziksel nesnelere bağlı kalmadan
yorumlamak imkânı doğmaktadır. Dilin fiziksel nesnelere bağlı kalmadan kurulduğunun
kabul edilmesi ise, neticede dil vasıtasıyla fiziksel nesnelerin anlamlandırıldığının kabul
edilmesine yol açacağı açıktır.
Nitekim Carnap için ontolojik problemler tamamen dilseldir. Carnap’ın deyişiyle158:
“Nesne evrenini (thing world) kabul etmenin, belli bir dil formunu kabul etmenin dışında,
diğer bir deyişle, dilsel ifadeleri kurmak, test etmek, onaylamak veya reddetmek için kurallar
kabul etmenin ötesinde başka hiçbir anlamı yoktur. Nesne dilini kabul etmek, yapılmış
gözlemlerin temeli üzerinde, bir inancın ve bazı tür ifadelerin varsayımının kabulüne yol açar.
Fakat nesneler evreninin gerçekliği tezi, bu gibi ifadeler arasında yer alamaz; çünkü bu tez,
nesne dili içinde veya öyle görünüyor ki, başka herhangi bir teorik dil içinde
formüllendirilemez.”
Görüldüğü gibi Carnap, fiziksel nesnelerin varlığını reddetmemekte, fakat nesnelerin
varlığı konusunu da doğrudan ele almamakta ve alınmasının bir işe yaramayacağını
söylemektedir. Carnap’ın amacı, mevcut (veya kurulacak) bir dil sistemi çerçevesinde
nesnelerin sadece belirli bazı özelliklerden söz edebilmek, onları inceleyebilmektedir. Bu
durumda bir önermenin, nesnelerin varlığı veya gerçekliği hakkında bilgi veren bir dilsel
kuruluş olduğunu değil; bir önermenin bağlı olduğu dilsel sistemin, nesneleri tasarlayış ve
yorumlayışımızı yansıttığını söylemek yerinde olur. Diğer bir deyişle, mesela, “Fizik
nesneler, duyu organlarımızla algıladığımız varlıklardır.” önermesi sanılanın aksine dış dünya
hakkında ve bu gibi nesnelerin gerçekten var olup olmadıkları konusunda bilgi veremez.
Böyle bir ifadenin sadece kendisi (bu ifadenin öğelerinin ait olduğu dil sistemi çerçevesinde
kalınmak suretiyle) inceleme konusu yapılabilir ve sadece bu dil sistemi içinde mesela “fizik
nesneler” deyiminin ne anlama gelebileceği veya bu deyimin nasıl kullanılabileceği vb.
konular ele alınabilir.

156

Carnap, R. (1967), s. 219-220.
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Carnap, R. (1967), s. 207.

158 Carnap, R. (1967), s. 208.
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Nitekim Carnap, bir dil sisteminin, başta “şey” kavramı olmak üzere tekil ifadelerin
anlamını belirlediğini söylemiştir. Şöyle ki, bir tekil, seçilecek bir dil sistemi içinde fiziksel
bir nesneye; diğer bir dil sistemi içinde zaman-mekân noktalarına; bir diğeri içinde sayılara
veya dilsel ifadelere karşılık olabilir 159. Carnap’ın bu görüşüne bir örnek verirsek; mesela
“nokta” tekil ifadesi geometri dil’i içinde tasarımsal bir şeye; fizik dili içinde maddesel bir
kütleye; bir diğerinde, sözgelimi kâğıt üzerinde yapılan bir iz’e vs. işaret edecek şekilde
anlamlandırılabilir. Ve “nokta”nın varlığı, ancak bu dil sistemleri içinde ve bu dil sistemlerine
göre tartışma konusu yapılabilir. Açıkça görüldüğü gibi, bir tekil ifadenin neye işaret edeceği
ve işaret ettiği nesneye ne gibi özellikler atfettiği (yani içlem ve kaplamı), ait olduğu dil
sistemi tarafından tayin edilmektedir. Bir tekil ifade durumunda olan ve somut bir nesnenin
adıymış gibi kullanılmakla beraber, gerçeklikte karşılığı bulunmayan ve anlamı tamamen
bağlı olduğu dil sistemince belirlenen ifadelere en güzel örnekleri iktisat, sosyoloji, psikoloji
gibi bilimlerde bulmak mümkündür. Mesela, “sokaktaki adam”, “enflasyon”, “sınıf”,
“tabaka”, “ego” gibi ifadelerin gözlem konusu olabilecek belli bir somut karşılıkları yoktur.
Bu gibi terimlerin anlamı bağlı olduğu dil sistemi tarafından belirlenir ve bu gibi ifadelerin
karşılığı olan birtakım nesneler varmış gibi düşünülüp hareket edilir.
Benzeri bir durum, yüklem ifadeleri için de geçerlidir. Carnap, bir yüklemin içlemi,
yani özelliği denilince, nitel olmayı, nicel olmayı, bağıntısal olmayı ve zamana mekâna ait
olmayı anlamaktadır 160. Bütün bunların da yine bir dil sistemi tarafından anlamlandırıldığı
açıktır.
Carnap’ın bu görüşlerinin Lewis’in görüşlerinden oldukça farklı olduğu
görülmektedir. Carnap’a göre Lewis’in içlem ve kaplamı ayrıca ikiye ayırması gereksizdir.
Carnap için içlem-kaplam ayrımı yeterlidir 161 . Carnap’ın çok daha geniş ölçüde üzerinde
durup eleştirdiği düşünürler, Frege, Russell, Church ve Quine’dir. Carnap’ın da belirttiği
gibi 162 bu düşünürler semantik analiz yöntemi olarak isim bağıntısını (name relation) temele
almışlardır. Frege’nin açtığı yoldan yürüyen bu düşünürler, Carnap’a göre, adlandırılan
(nominatum) ve adlandırılan (nominata) ayrımıyla lüzumsuz yere iki ayrı dilsel ifade kabul
etmek durumundadırlar 163. Ayrıca yine bu düşünürlerin, (Russell münasebetiyle sözü edilmiş
olan) paradokslara tatminkâr çözüm veremedikleri düşüncesindedir 164 . Carnap bu yüzden
kendi sisteminin üstünlüğünü savunmuştur. Fakat günümüzde “anlam problemi” başlığı

159 Carnap, R. (1967), s. 32.
160 Carnap, R. (1967), s. 20.
161 Carnap, R. (1967), s. 67.
162 Carnap, R. (1967), s. 96.
163 Carnap, R. (1967), s. 107.
164 Carnap, R. (1967), s. 133.
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altında toplanabilecek çalışmalar 165 çerçevesinde Carnap’ın görüşlerinin de çeşitli yönlerden
eleştirildiği görülmektedir.

165 Gerek bu çalışmalarla ilgili olarak gerekse bu konuda ihtiva ettikleri geniş bibliyografyaları bakımından
mesela bkz. Davidson, D. (1984); Kempson, R. M. (1980); Salmon, N. U. (1981); Papineau, D. (1979); Platts, M.
(1980).
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Uygulamalar
1) İçlem ve kaplam konusunda Carnap ve Lewis’in düşüncelerini karşılaştırarak
tartışınız.

213

Uygulama Soruları
1) İfadenin çift taraflılığı nedir? Bu ayrım ne işe yaramaktadır?

214

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dilsel bir işlem olarak doğrulamanın ne olduğu üzerine durularak; Frege, Lewis ve
Carnap’ın doğrulama konusundaki düşüncelerini ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Frege’nin ifadede anlam ve medlul ayrımı açısından doğrulama kavramını
değerlendiriniz.
2) Lewis’te içlem ve kaplam ayrımı doğrulama kavramı açısından açıklayınız.
3) Carnap’ta içlem ve kaplam ayrımı doğrulama kavramı açısından açıklayınız.
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14. DOĞRULAMANIN TEMELLERİ (2)

217

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Doğrulama işlemi içlem ve kaplam açısından değerlendirilerek; tam bir doğrulama
yapılamamasının bilim ve felsefedeki önemi ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Tam bir doğrulama yapılabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Doğrulamanın Temelleri
(Devam)

Doğrulama işlemi içlem
ve kaplam açısından
değerlendirilerek; tam bir
doğrulama
yapılamamasının bilim ve
felsefedeki önemi ele
anlaşılacaktır.

•

Okuma yaparak

•

Araştırma yaparak

•

Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar
• İçlem
• Kaplam
• Tam doğrulama
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Giriş
Bir dil içinde yapılan doğrulama işleminin en basit birimleri, doğrulanan önermenin
özne ve yüklemidir. Doğrulama, en basit seviyede bu elemanlar arasında gerçekleşir. Eğer bir
önerme herhangi bir şekilde, gözlem veya deney vasıtasıyla doğrulanmışsa, bu önermede
yüklem özne üzerinde tasdik edilmiş demektir. Böyle bir tasdik işleminde hem her iki terimin
(yani özne ve yüklemin) işaret ettiği nesneler dikkate alınır hem de bu terimlerin sahip olduğu
anlamlar arasında zihinsel işlemler yapılır. Fakat yapılan zihinsel işlemlerde sadece özne ve
yüklem arasındaki ilişki değil, bu terimlerin anlam bakımından bağlı oldukları başka
terimlerin de dikkate alınması gerekir. Bu durumda, dilsel bir işlem olarak doğrulamanın
temeli araştırılmak istenirse, terimlerin sahip oldukları özelliklerin tespit edilmesi ve terimler
arasındaki bağıntıların incelenmesi gerekir. İşte bu amaçlar çerçevesinde ilkin, terimlerin
taşıdıkları özellikler üzerinde araştırma yapmış olan Frege, Lewis ve Carnap’ın ve daha sonra
da diğer düşünürlerin görüşlerinden yararlanmak suretiyle, “Neyi doğrularız?” ve “Dilsel bir
işlem olarak doğrulama nedir?” sorularına cevap aranacaktır.
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14.1.
Doğrulama
Değerlendirilmesi

İşleminin

İçlem

veKaplam

Açısından

Carnap’ın ileri sürdüğü gibi kendi sistemi ya da tam tersine başka bir sistem birtakım
problemlerde diğerine göre daha tatminkâr bir çözüm sağlayabilir. Fakat doğrulama
probleminin çözümüyle ilgili olarak bu sistemlerin arasında bir üstünlükten söz edilemez.
Buna karşılık, doğrulama problemi ele alınırken bu sistemlerde ortak olan bazı noktalardan
yararlanılabilir. Nitekim dilsel bir işlem olarak doğrulamanın, terimlerin anlamları, (diğer bir
ifadeyle içlemleri) arasında yapılan bir işlem olarak tanımlanabileceği bu sayede ortaya
çıkmaktadır.
Diğer bir nokta, Frege’nin işaret etmiş olduğu ayrımla ilgilidir. Doğrulama problemi
ele alınırken Frege’nin bu ayrımının da dikkate alınması gerekir. Çünkü dilsel bir ifadenin
işaret ettiği nesne ile bu ifadenin anlamı arasında bir özdeşlik yoktur. Yani dilsel bir ifade,
hem (somut veya soyut) 166 bir nesneye işaret etmekte hem de bu işaret ettiği nesneden ayrı
olarak düşünebileceğimiz bir anlam taşımaktadır. Carnap’ın da (yukarıda) işaret ettiği gibi
çeşitli düşünürler bu ayrımın izah edilmesinde farklı çözümler önermişlerdir. Doğrulamanın
dilsel yönü ele alınırken Frege’nin bu ayrımının da dikkate alınıp açıklanması gerekmektedir.
“Doğrulama” kavramı incelenirken göz önünde bulundurulması gereken diğer bir
husus, dilin birtakım paradokslara (veya antinomilere) açık olmasıdır. Bu bakımdan,
yapılacak bir çalışmanın bu paradokslara da bir çözüm getirmesi gerekir.
Tarski’nin semantik doğruluk tanımı ise, yapılacak çalışmalar için de adeta bir
referans noktası durumundadır. Yapılacak bir çalışmada Tarski’nin tanımının göz önüne
alınması gerekir.
Yukarıdaki problemlere çözüm arayan bir teorinin ayrıca çokanlamlılık, kaypaklık gibi
öteki dilsel problemlere de bir açıklık getirmesi beklenir.
Yani kısaca, doğrulama işlemi incelenirken, bu hususların dikkate alınması
gerekmektedir. Bu durum şöyle bir sonucu da beraberinde getirmektedir: doğrulamanın ne
olduğuna verilecek cevap, her düşünürün yukarıda işaret edilen problemlere verdiği cevap,
her düşünürün yukarıda işaret edilen problemlere verdiği cevaplarla, dolayısıyla da o
düşünürün felsefi sistemiyle ilgi içindedir. Bunu açık bir örneğini Carnap’da görmek
mümkündür.
Carnap, felsefi düşüncelerindeki değişmeye paralel olarak “doğrulama” yerine
“pekiştirme” (“confirmation”) kavramını koymuştur. Hatta Carnap, “Masanın üzerinde bir
anahtar vardır 167 .” ve “Masanın üzerinde beyaz bir kâğıt tabakası vardır 168 .” şeklindeki
166 Somut ve soyut nesnelerin tanımıyla ilgili olarak bkz. Ural, (1985).
167 Carnap, R. (1949), s. 124.
168 Carnap, R. (1953), s. 48.
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sonuçla da uygunluk içindedir. Fakat bu noktada, tam bir doğrulamanın yapılamamasının,
doğrulama işleminin incelenmesine engel teşkil etmeyeceğini belirtmek gerekir. Çünkü her
ikisi de birbirinden farklı iki ayrı inceleme konusudur. Nitekim Carnap’ın görüşünü, “Tam
doğrulama yoktur, ancak kısmi bir doğrulamadan söz edilebilir. Bu ise pekiştirme demektir.”
şeklinde değerlendirmek mümkündür. Dolayısıyla da bu kısmi doğrulama işleminin (diğer bir
deyişle pekiştirme işleminin) nasıl yapıldığı ayrıca incelenebilir. Nitekim bizim de amacımız
sadece, niçin tam bir doğrulamanın yapılmadığını göstermek değil, dilsel bir işlem olarak
doğrulmanın nasıl cereyan ettiğini ve dayandığı temelleri ortaya koymak olmuştur.
Buraya kadar yapılmış açıklamaların ışığında, dilsel bir işlem olarak doğrulamayı,
“Bir cümlenin terimleri arasında kurulan bağdır.” şeklinde tanımlamak mümkündür. Diğer bir
deyişle, bir cümlenin doğrulanması, bu cümleyi meydana getiren terimler arasındaki bağın
tasdik edilmesi olmaktadır. Bu durumda, terimler arasında kurulan bağ, “Neyi doğrularız?”
sorusunun da cevabı olmaktadır. Fakat bizi semantik ve felsefi tartışmalara götürebileceği
için, burada karşımıza çıkabilecek, “Doğrulananın, önermenin kendisi midir?” veya
“Doğrulanan, yüklemin içlemi midir?” şeklindeki soruları ele almıyoruz. Dolayısıyla, “Söz
konusu bağ önermenin kendisi tarafından mı yoksa önermenin elemanları tarafından mı temsil
edilmektedir?” şeklindeki soruyu da bir kenara bırakmış oluyoruz. Bu durumda, gerek buraya
kadar yapılmış açıklamalarda gerekse bundan sonra yapılacak açıklamalardaki amacımızın,
problemleri, sınırlı bir alanda kalarak, herhangi bir veya birkaç felsefi görüşe bağlanmaksızın
ve objektif bir tutumla incelemek olduğu ortaya çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle, yukarıdaki
soruları incelemek, bu sorularla birlikte ortaya çıkacak yeni problemlerin ele alınmasını ve
dolayısıyla konunun bir hayli genişlemesine sebep olacaktır. Böyle bir araştırma aynı
zamanda, doğrulama işleminin dayandığı temelleri tasvir etmenin de ötesinde, felsefi yönden
yorumuna yol açacaktır. Bu suretle hem incelenmesi gereken problemlerin sayısı artacak hem
de felsefi görüşler arasında değerlendirme yapmak gerekebilecektir.

14.2. Alternatif Görüşler
Buraya kadar, terimlerin işaret etme ve bir anlam taşıma özellikleri üzerinde veya daha
genel bir deyişle dil ve dilin dil dışı nesnelerle olan ilişkisi konusunda çeşitli düşünürlerin ileri
sürmüş olduğu görüşler ele alındı. Bu görüşler, söz konusu problemlerin ilk ortaya çıktığı
döneme ait olup, bu konuda yapılmış çalışmaların da ilk örnekleri durumundadır. Bu
problemler, günümüzde de ele alınmakta ve çeşitli çözümler ileri sürülmektedir. Doğrulama
problemi de bu çözümlerden yararlanılmak suretiyle ayrıca ele alınabilir.
İkinci alternatif, Tarski münasebetiyle üzerinde durulmuş olan “doğru” kavramını
farklı şekilde yorumlamak suretiyle “doğrulama” kavramının da farklı bir şekilde
değerlendirilmesidir. Şimdi ilkin birinci grup içindeki görüşlerin neler olduğunu kıcasa
görelim ve bu görüşlerin doğrulama problemiyle ilgili yeni bir yoruma imkân verip vermediği
üzerinde duralım.
Dilsel bir ifade ile bu ifadenin işaret ettiği nesne arasındaki ilişkinin açıklanmasında
Russell’ın görüşleri, daha önce de ele alınmıştı. Russell’a göre, belli bir nesneye işaret etme
durumunda olan tekil bir ifadenin (Russell’ın kullandığı deyimle belirli tasvir veya eksik
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sembolün) tek başına bir anlamı yoktur. Böyle bir terimin anlam kazanabilmesi için mesela
bir cümle içinde kullanılması gerekir. Ancak bu durumda söz konusu terim ile belli bir
nesnenin mevcudiyeti varsayılabilir. Varsayılan nesne mevcut değilse, ifade yanlış olur.
Mesela, “Bugünkü Fransa Kralı dazlaktır.” önermesinde “bugünkü Fransa Kralı” belirli
tasviri, yukarıdaki cümle içinde bir nesnenin varlığını şart koşar. Eğer bu nesne mevcut ise,
önermenin doğruluğu (aksi takdirde yanlışlığı) söz konusu olur. İşte bu çözüm sonraları çeşitli
eleştirilere maruz kalmış ve bu konuda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Mesela Strawson,
Russell’ın çözümünü kabul ermemekte, bir dilsel ifade ile bu dilsel ifadenin kullanımının
birbirinden ayrılması gerektiğini, halbuki Russell’ın böyle bir ayrımı dikkate almadığını
söylemektedir 169. Donnellan ise, bir terimin “yüklemde bulunması” (“attributive”) ve “atıfta
bulunması” (“referential”) özelliklerine dayanarak bir tekil ifadenin işaret ettiği nesne ile olan
ilişkisini açıklamak istemiştir 170.
Görüldüğü gibi Russell, Strawson, Donnellan (ve üzerinde durulmamış olan J. K.
Searle, W. V. Quine, A. W. Burks gibi düşünürler) Frege’nin ayrımını farklı kavramlarla ele
almışlar ve farklı çözümler ileri sürmüşlerdir.
Öte yandan, bir ifadenin anlamını olgularla uygunluk yerine, (Carnap münasebetiyle
işaret edildiği gibi) dil içindeki tutarlılıktan hareket ederek açıklamaya çalışan düşünürler de
vardır. Nitekim başta Carnap ve Wittgenstein olmak üzere bazı düşünürler, dil ve dil dışı
nesneler arasındaki ilişkiyi tutarlılık açısından, yani dil içinde kalması suretiyle açıklamaya
çalışmışlardır. Bu anlayış, yukarıda gösterilmeye çalışıldığı şeylikle Carnap’da doruk
noktasına ulaşmıştır.
Özellikle Carnap’da ele alınan problemler de birtakım eleştirilerin hedefi olmuştur.
Mesela, semantik sadece içlem açısından ele alınmıştır 171. Buna karşılık, semantikte önemli
bit yer tutan “anlam” ve “atıfta bulunma” ayrımının yanlış olduğu görüşü de ileri
sürülmüştür 172. Bu gibi örnekleri çoğaltmak mümkündür: Dil ve dil dışı nesneler arasındaki
ilişkiyi ve anlam problemini (s. 84’ten sonra işaret edildiği gibi), lengüistik, sosyoloji,
psikoloji gibi farklı disiplinler açısından ele almak da mümkündür.
“Doğru” kavramıyla ilgili alternatif görüşlerin çıkış noktasında, “Bir ifadenin anlamını
bilmek, bu ifadenin doğru veya yanlış olduğunu, yani doğruluk değerini bilmektir.” anlayışı
bulunmaktadır. Bu anlayışa göre, “Sinan bardağı kırdı.” gibi bir önermenin anlamının
bilinmesi, bu önermenin doğruluk değerinin, yani, Sinan isimli kişinin bardak denilen
nesneyle belirli bir eylemi gerçekleştirdiğinin ve dolayısıyla bu önermenin doğru (ya da
yanlış) olduğunun bilinmesi demektir. Gerçi çeşitli düşünürler, ilkin bir ifadenin anlamının
kavrandığına, doğruluk değeri hakkında daha sonra karar verildiğine işaret etmişlerdir.
Böylece, bir ifadenin anlamıyla doğruluk değeri arasında tam bir örtüşme olmadığına dikkat
çekmişlerdir. Fakat, “alternatif görüş” olarak nitelendirdiğimiz anlayış, “doğruluk
değeri”nden ayrı olarak, başka bir kavramdan, “doğruluk değeri şartı”ndan söz eder. Mesela,
169
170
171
172

Strawson, P. F. (1972), s. 35-50.
Donnellan, K. S. (1972), s. 59-72.
Martin, R. M. (1963).
Htintikka, J. (1972), s. 181-207.
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“Sinan bardağı kırdı.” ifadesi, bardağın kırılmış olması halinde doğru değeri alır. Ancak, bu
ifadenin bir doğruluk değeri alabilmesi için de, her şeyden önce, bardağın mevcut olması,
Sinan isimli birinin bulunması, bu kişinin belli bir eylemi gerçekleştirmiş olması gerekir.
Ancak bu sayede, “Sinan bardağı kırdı.” ifadesinin bir anlamı olabilir. Bu durumda artık, bir
önermenin doğruluk değeri yerine, yeni bir kavrama ihtiyaç duyulacaktır. Bu kavram, yani
“doğruluk değeri şartı” kavramı da, iki farklı kavram aracılığıyla açıklanmaktadır: Bunlar,
“gerektirirlik” (“entailment”) ve “önceden varsayma” (“presupposition”)dır.
Gerektirirlik denildiği zaman, bir S1 ifadesinin doğruluğunun bir S2 ifadesine bağlı
olması, önceden varsayma denildiği zaman ise, yeni bir S1 ifadesinin doğruluk şartının bir S2
ifadesi tarafından sağlanması anlaşılır. Bir örnek vermek gerekirse, “Bu nesne bir kitaptır.”
ifadesi, bu nesnenin içinde birtakım yazıların bulunmasını gerektirir. “Bugünkü Fransa Kralı
dazlaktır.” önermesinin doğruluğu ise, Fransa Kralı’nın mevcut olmasını önceden varsayar.
Böyle bir şart göz önüne alınmadığı takdirde, söz konusu önermenin doğruluk değeri ikinci
planda kalır.
Bir ifade ile bu ifadenin varsaydığı veya gerektirdiği ifade arasındaki ilişkiyi bir tablo
halinde aşağıdaki gibi göstermek mümkündür 173.
Gerektirirlik

Önceden varsayma

S1

S2

S1

S2

Doğru ise

doğru

Doğru

doğru

olmalıdır.

ise

olmalıdır.

belirsiz olur.

Yanlış

doğru olabilir.

Yanlış ise

ise

S2

S1

S2

S1

Yanlış ise

yanlış

Yanlış

belirsiz olur.

olmalıdır.

ise

173 Tablo için Kempson, R. M. (1975), s. 49’dan yararlanılmıştır.
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Ayrıca, her iki durumda da, S2 doğru olmasının S1 için tek başına bir anlam ifade
etmediği açıktır.
Bu yapılan açıklamalar, bir ifadenin anlamının, bu ifadenin doğruluk değeri tarafından
değil, bu ifadenin gerektirdiği veya önceden varsaydığı ifadeler tarafından belirlendiği
şeklinde yeni (ve dolayısıyla alternatif) bir görüş ortaya koymaktadır. Diğer bir deyişle,
“doğru” analizine esas teşkil etmesi gereken yönün, bu ifadenin doğruluk şartı olması
gerektiği kabul edilmektedir 174 . Dolayısıyla, bir ifadenin doğrulanmasının başka ifadeleri
varsaydığını ve gerektirdiğini göstermek ve bu yolla “doğrulama” kavramını ele almak
mümkündür.
Teorik olarak bir ifadenin içlem ve kaplamı ile aynı ifadenin doğruluk şartı arasında
bir kopukluk olmamalıdır. Çünkü, S1 ifadesi S2 ifadesini gerektiriyor veya önceden
varsayıyorsa, S1 in semantik öğeleri olan içlem ve kaplam da böyle bir ilişkinin dışında yer
alamaz. Hatta tam tersine, belli bir S2 ifadesi S1 ifadesinin hem içleminin hem de kaplamının
belirleyicisidir; kaplamının yani doğruluk değerinin belirleyicisidir çünkü, “Sinan bardağı
kırdı.” ifadesinin doğru olabilmesi için, yukarıda da işaret edildiği gibi, başka bir ifadeye
(veya ifadelere) ihtiyaç vardır; içleminin, yani anlamının da belirleyicisidir çünkü, bu ifadeyi
anlayabilmek için Sinan’ın bir kişi adı olduğunu, bardağın bir nesne olduğunu, “kırılmak”
fiilinin ne demek olduğunu bilmek gerekir. Bu durumda, Carnap’ın yaptığı gibi, bir S1
ifadesinin içlem ve kaplamını bu ifadeye bakarak ve iki öğe halinde tasarlamak yerine; bir S1
ifadesinin sahip olabileceği semantik nitelikleri, S2, S3, S4, ... Sn gibi ifadelerden türetebiliriz.
Bu anlayış içerisinde S1 ifadesi için içlem ve kaplam ayrımı kabul etmenin bir sakıncası
olmamaktadır. Fakat burada içlem ve kaplam ayrımını hiç göz önüne almamak da pekâlâ
mümkündür. Çünkü S ifadesi için gerekli olan semantik nitelikleri (içlem ve kaplamını) S2,
S3, S4, ... Sn gibi ifadelerden elde etmek zaten mümkündür. Gerçi bir S1 ifadesi için içlem ve
kaplamdan söz etmenin pratik bir tararı olabilir. Çünkü pratikte, her ifade, dilsel alışkanlıklar
sayesinde, gerektirdiği ve önceden varsaydığı ifadelerden bağımsızmış gibi
kullanılabilmektedir. Ancak buna karşılık, “Sinan bardağı kırdı.” gibi bir ifadede niçin
aklımıza sadece içlem ve kaplam gelsin? Böyle bir ifadeyi işittiğimizde bu ifadenin
gerektirdiği veya varsaydığı pek çok bilginin aklımızdan geçmesi mümkündür. Bunlardan
birisini, pratik yönü bakımından ön plana koymak söz konusu olabilir. Fakat, mesela sistemli
bilgilerin yer aldığı bilimde, birtakım ön bilgilerin gerekliliği, günlük hayatta olduğundan çok
daha fazla bir şekilde kendini gösterir. Herhangi bir bilimin eğitimini görmemiş bir kimsenin,
bu alanın uzmanlarının kullandığı ifadelerin içlem ve kaplamını tayin etmesi beklenemez;
hatta tam aksine, bu gibi ifadelerin, söz konusu kişi için, bu alanda ön bilgisi 175(yani S2, S3,
S4, ... Sn gibi ifadelerle dile getirilen bilgilerin) olmaması yüzünden bir anlamı yoktur.
Bu durumda, bir ifadenin doğruluğunu tahkik edebilmek için, bu ifadenin gerektirdiği
diğer ifadelerin bilinmesine ihtiyaç olduğu da ortaya çıkmış olmaktadır.
174 Gerektirirlik ve önceden varsayma kavramlarının doğruluk şartı ile ilgisi ve semantik analizin doğruluk
şartına dayanması gerektiği hususunda ayrıntılı bir inceleme için bkz. Wilson (1975).
175 Bilimde ön bilgilerin yeri ve önemi ile ilgili bir inceleme için bkz. Ural, (1982).
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Bir S1 ifadesi olgularla ilişkili ise, bu ifadeyi doğrulamak için şüphesiz deney veya
gözleme başvurmak gereklidir. Fakat bütün işlem bundan ibaret değildir. Çünkü doğrulanan
sadece S1 değildir. Bu ifadenin gerektirdiği diğer ifadelerin de doğru olmaları söz konusudur.
Bu durumda, “Doğrulanan nedir?” sorusunu cevaplamak mümkün hale gelir.
Doğrulanan sadece S1 ifadesi değil, bu ifadenin bağlı olduğu diğer ifadelerdir.
Aynı şekilde, “Niçin tam doğrulama yoktur?” sorusuna da bir cevap verebiliriz; çünkü,
S1 ifadesinin gerektirdiği ve önceden varsaydığı ifadelerin sayısını sınırlayamayız. Bu yüzden,
bir S1 ifadesinin tam olarak doğrulanması söz konusu olamaz.
Sözgelimi, “Şu anda yeşil bir kâğıt görüyorum.” önermesini, eğer kâğıt varsa ve
yeşilse pratik açıdan doğru olarak kabul etmek mümkündür ve gereklidir. Fakat böyle bir
ifadenin dilsel açıdan mutlak anlamda doğrulanmasından söz edilemez. Bunun sebebi,
yukarıdaki açıklamaların ışığında, söz konusu ifadenin doğrulanmasının başka ifadelerin de
doğrulanmasını gerektirmesidir. Yani, “Şu anda yeşil bir kâğıt görüyorum.” önermesinin
doğrulanabilmesi için ilkin, bu önermenin doğrudan doğruya gerektirdiği ifadelerin de
doğrulanmasına ihtiyaç vardır. Bu durumda, “Gördüğüm nesne kâğıttır.” önermesinin ve
“gördüğüm renk yeşildir.” önermelerinin; öte yandan, “Kâğıttır, çünkü samandan
yapılmıştır.” ve “Yeşildir, çünkü dalga boyu ...dur, çünkü alet öyle göstermektedir.”
ifadelerinin ve bu ifadelerin de gerektirdiği ifadelerin doğrulanmasına ihtiyaç vardır. Böyle
bir işlemin ise sonsuz bir zincirleme halinde uzayacağı açıktır. Bu yüzden, en basit bir
ifadenin bile tam ve mutlak doğrulamasından söz edemeyiz. Gerçi günlük hayatta bir ifadenin
doğruluğuna uzlaşımsal bir şekilde inanırız. Fakat epistemolojik yönden bakıldığında gerek
günlük hayattaki gerek bilimdeki ifadelerin tam bir doğrulamasından söz edilemeyeceği
görülmektedir.

14.3. Tam Bir
Felsefedeki Önemi

Doğrulamanın

Yapılamamasının

Bilimde

ve

Buraya kadar yapılmış olan inceleme, teorik olarak, “doğrulama” kavramının tam
olarak tanımlanamadığını ve tam bir doğrulamadan söz edilemeyeceğini göstermektedir. Bu
sonuç, gerek felsefede gerekse bilimler açısından bazı değerlendirmelerin yapılmasına imkân
verebilir.
Bilimde tam bir doğrulamanın olmaması, şüphesiz bilimin önemini, pratik değerini ve
bilimsel bilgilerin güvenirliliğini ortadan kaldırmaz. Bilimin günümüzde teknolojik gelişmeye
ve çeşitli uygulama alanlarına olan katkısı, bilime olan güvenin ve ihtiyacın en açık örneğidir.
Ne var ki, bilimin bu özelliğini, onun teorik yapısı içinde mevcut problemlerden ayrı
düşünmek gerekir.
Empirik bilimlerin konusu, tekrarlanan olaylardır. Mesela bırakılan bir taş her zaman
düşer, gezegenler hep aynı hareketi yaparlar, canlılar aynı şekilde büyür ve gelişirler. Bilimsel
çalışmalar, daha dakik gözlem ve deneylerin yapılmasına izin veren aletler sayesinde,
tekrarlanan olaylar arasında bilimsel kanun ve teorilerde ifadesini bulan bağlar kurulur.
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Kurulan bağlar vasıtasıyla da, mesela Newton kanunlarıyla bir gezegenin güneş etrafındaki
dolaşımıyla bir elmanın düşmesinin aynı kanunla ifade edilmesinde olduğu gibi,
birbirlerinden bağımsızmış gibi görünen olayları yani tabiat hadiselerini anlaşılabilir hale
getirmek mümkün olur.
Fakat kurulan bu teorilerin, konuları olan nesnelerin mahiyetini tam olarak
yansıttıkları söylenemez. Bir benzetmeyle 176, “Fizikçi bir terzi, kurduğu teoriler ise bir elbise
gibidir. Kurulacak teoriler ne kadar iyi olursa, ‘elbise’ de o kadar iyi duracaktır. Fakat her
‘elbise’, aynı zamanda fiziksel nesnelerin mahiyetinin görülmesini de engelleyecektir.” Bu
durumda bilimin dakik ve kesin sonuçlar ortaya koyması, konusunu tam ve aynen yansıtması
anlamına gelmemektedir. Çünkü bilimsel kanunlarla tabiat hadiseleri aynı şey değildir. Tabiat
hadiselerini anlamaya çalışmamız, Einstein ve Infeld benzetmesiyle 177 sadece dışarıdan
bakarak bir saatin mekanizmasını anlamaya benzer. Bu durumda, bilimsel teori ve kanunlar
vasıtasıyla tabiatı tam ve eksiksiz olarak kavramak söz konusu değildir. Nitekim Newton da,
kurduğu bilimsel sistemin tabiatın kendisini değil, sadece fizik hadiselerinin bir tasvirini
verdiğini, nesnelerin gerçek mahiyetinin bizce bilinmediğini söylemektedir 178.
Tabiat hadiseleriyle ve tabiatın kendisiyle fiziksel teoriler arasında tam bir örtüşmenin
olmamasının bir sebebi, kurulan bilimsel teoriler vasıtasıyla çeşitli olayların bir araya
getirilmesinin, mesela bir filenin içindeki meyveleri bir araya getirilmesinden çok daha farklı
özellikte olmasından ileri gelmektedir. Çünkü bilimsel teorilerde, konusu olan olayları aşan
unsurlar da bulunmaktadır. Yine Einstein ve Infeld’in deyişiyle 179: “Fiziksel kavramlar, insan
aklının serbest yaratmalarıdır ve sanılanın tam aksine sadece dış dünya tarafından tayin
edilemezler.” Böyle bir durumda şüphesiz, bilimsel kanunların tam olarak doğrulanmaları da
beklenemez.
Yapılacak felsefi çalışmalar, bu durumu anlamamıza ve dolayısıyla bilimin yapı ve
işleyişini ortaya koymamıza yardım edebilir. Bu yönde yapılacak felsefi bir çalışmanın sosyal
bilimler açısından ayrı bir önemi olabilir. Çünkü bu bilimlerde kullanılan kavramlar, her
zaman mesela fizikte olduğu gibi bir alet vasıtasıyla ve doğrudan ya da dolaylı bir şekilde
gözlem konusu yapılabilecek türden hadiselere işaret etmezler. Ayrıca, bir psikoloğun insan
davranışlarını, bir sosyoloğun toplum ve kültür hadiselerini, bir iktisatçının ekonomik olayları
incelerken birçok yeni kavram ortaya atması gerekir. Bu kavramların ne şekilde
oluşturulduğu, Russell anlamında bu kavramların işaret ettiği nesnelerle ilgisi veya Carnap
anlamında bu kavramların kendi aralarındaki ilişkilerin aydınlatılması, bir felsefi çalışması
olacak ve böyle bir çalışma, söz konusu bilimlerin yapı ve işleyişlerinin aydınlatılmasına
yardım edebilecektir.

176 Özemre, A. Y. (1970), s. 7.
177 Einstein and Infeld (1961), s. 31.
178 Newton (1973), s. 546
179 Einstein and Infeld (1961), s. 31.
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Felsefi bir çalışma çerçevesinde bilimin yapı ve işleyişinin veya doğrulama,
determinizm, zaman, mekân gibi kavramların incelenmesi, girişte de işaret edildiği gibi
bilimsel çalışmalara doğrudan bir katkı sağlama amacı şüphesiz taşımamaktadır. Çünkü her
bilim, kendi problemiyle uğraşır. Bu bakımdan, bilimle felsefe arasında ancak dolaylı bir
ilişkiden söz edilebilir. Fakat bilimin özelliklerinin ve bilimsel yöntemin ne olduğunu
incelemek, hangi görüşlerin bilimsel olduğunun, hangilerinin bilimsel olmadığının tespit
edilmesine ve bu konuda bir kriter oluşturabilmemize imkân verebilir.
Bilimin yapı ve özelliklerinin incelenmesinde en büyük katkıyı pozitivist düşünürler
yapmışlardır. Çünkü bu anlayışa göre felsefe, kavram ve dil analiziyle uğraşan bir etkinliktir.
Gerçi böyle bir anlayışla yapılan çalışmalar neticesinde “doğrulama” kavramının tam olarak
tanımlanamadığı ve felsefede tam bir doğrulamadan söz edilemeyeceği ortaya çıkmış, böylece
pozitivist görüşün temel bir prensibi de sarsılmıştır. Neticede, bilimde olduğu gibi felsefede
de mutlak doğrulamanın olmadığı gösterilmiş olmaktadır.
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Uygulamalar
1) Tam bir doğrulama yapılamamasının bilim ve felsefeye etkilerini tartışınız.
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Uygulama Soruları
1) Bilim felsefesine Pozitivist Felsefe’nin yaptığı katkıyı açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dilsel bir işlem olarak doğrulamanın ne olduğu üzerine durularak; Frege, Lewis ve
Carnap’ın doğrulama konusundaki düşüncelerini ele alınmıştır
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Bölüm Soruları
1) Tarski, doğru ve doğrulama kavramını nasıl ele almıştır? Açıklayınız.
2) Pozitivist felsefenin sosyal bilimlere katkısı ne olmuştur? Maddeler halinde
belirtiniz.

234

KAYNAKLAR
Abbagnano, N. (1972): “Pozitivizm”, The Encyclopedia of Philosophy, CollierMacmillan.
Aster, von E. (1972): Bilgi Teorisi ve Mantık, (Çev. M. Gökberk) Ed. Fak. Yay.
Atademir, H. R. (1947): Filozoflara Göre Felsefe, Konya.
Ayer, A. J. (1959): “Verifiction and Experience”, Logical Positivism, Ed. Ayer, Free
Press.
Ayer, A. J. (1971): Language, Truth and Logic, Pelican.
Ayer, A. J. (1973): The Central Question of Philosophy, Weidenfild and Nicolson,
London.
Ayer, A. J. (1984): Dil, Doğruluk ve Mantık, (Çev. V. Hacıkadiroğlu), Metis Yay.
Batuhan, H., Grünberg, T. (1970): Modern Mantık, ODTÜ Yay. No. 17.
Bachelard, G. (1935): Yeni İlmi Zihniyet, (Çev. H. Z. Ülken), Dün ve Yarın Ter.
Külliyatı.
Beth, E. W. (1959): The Foundations of Mathematics, North-Holland.
Bolay, S. H. (1981): Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken Yay.
Bunge, M. (1974): Semantics I: Sense and Reference, D. Reidel.
Carnap, R. (1928): Der Logische Aufbau der Welt, Im Weltkreisverlag, Berlin.
Carnap, R. (1931): Die Physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft,
Erkenntnis, Bd. II (Carnap’ın bu makalesi İng’ye “The Unity of Science” adıyla çevrilmiştir).
Carnap, R. (1934): Logische Syntax der Sprache, Verlag von Jolius Springer, Wien.
Carnap, R. (1934a): The Unity of Science, Kegan Paul.
Carnap, R. (1935): Philosophy and Logical Syntax, Kegan Paul.
Carnap, R. (1949): “Truth and Confirmation”, Reading in Philosophical Analysis. Eds.
H. Feigl, W. Sellars, Appleton-Century Crofts.
Carnap, R. (1953): “Testability and Meaning”, Readings in the Philosophy of Science,
Eds. H. Feigl, M. Brodbeck, Appleton-Century Crofts.

235

Carnap, R. (1955): “Logical Foundations of the Unity of Science”, International
Encyclopedia of Unified Science. Eds. O. Neurath, R. Carnap, C. W. Morris, Chicago U. P.
Carnap, R. (1959): The Logical Syntax of Language, Routledge and Kegan Paul.
Carnap, R. (1959a): Introduction to Semantics and Formalization of Logic, Harvard U.
P.
Carnap, R. (1963): “Carnap’s Intellectual Autobiography”, The Philosophy of R.
Carnap, Ed. P. A. Schill, Open Court.
Carnap, R. (1966): An Introduction to the Philosophy of Science, Harper Torchbooks.
Carnap, R. (1967): Meaning and Necessity, Chicago Press.
Carnap, R. (1969): The Logical Structure of the World and Pseudoproblems in
Philosophy, Univ. Of California P.
Church, A. (1936): The Journal of Symbolic Logic, Vol 1.
Church, A. (1949): The Journal of Symbolic Logiv, Vol 14.
Church, A. (1962): Introduction to Mathematical Logic, Princeton.
Coffa, J. A. (1991), The Semantic Tradition from Kant to Carnap, Cambridge
University Press.
Davidson, D. (1984): Truth and Interpretation, Oxford.
Denkel, A. (1981): Yönletim: Dil Felsefesinde bir Konu, Boğaziçi Ü. Yay.
Denkel, A. (1984): Bilginin Temelleri, Metis Yay.
Denkel, A. (1984): Anlamın Kökenleri, Metis. Yay.
Denkel, A. (1986): Nesne ve Doğası, Metis. Yay.
Dixon, R. (1966): What is Language. A New Approach to Linguistic Description,
Longmans.
Duralı, T. (1983): Canlılar Sorununa Giriş. Ed. Fak. Yay.
Donnellan, K. S. (1972): “Reference and Definite Descriptions”, New Readings in
Philosophical Analysis, Eds. H. Feigl, W. Sellars, K. Lehrer. Appleton-Century.
Einstein, A. And Infeld, L. (1961): The Evolution of Physics, Simon and Schuster.
Frank, P. (1985): Doğa Bilimlerde Pozitivizm, (derleyen ve Çev. Y. Öner), Metis Yay.
236

Frege, G. (1960): Translations From the Philosophical Writings of Gottlop Frege, Basil
Blackwell, Oxford.
Frege, G. (1966): Funktion, Begriff, bedeutung. Fünf Logische Studien.
Herausgegeben und eingeleitet von G. Patzig, Vandenhoeck und Ruprecht in Göttingen.
Frege, G. (1973): “The Thought: A Logical Inquiry”, Philosophical Logic, Ed. P.
Strawson,
Oxford.
Friedman, M. (1999), Reconsidering Logical Positivism, Cambridge University Press.
Gray, L. (1960): Foundations of Language, Macmillan.
Grünberg, J. (1963): B. Russell’ın Tasvirler Teorisi, Felsefe Arşivi, Sayı 14.
Grünberg, J. (1970): Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme, DTCF Yay.
Grünberg, J. (1971): Epistemik Mantık, ODTÜ Yay.
Grünberg, J. (1973): Bilgi ve Bilim Felsefesi, Araştırma 4. DTCF Yay.
Grünberg, J. (1985): “Neopozitivizmin’in Bilim Anlayışının Eleştirisi”, Ank. Ü.
Rektörlüğü Yay.
Hintikka, J. (1972): “Semantics for Propositional Attitudes”, New Readings in
Philosophical Analysis. Eds. H. Feigl, W. Sellars, K. Lehrer, Appleton-Century.
Hacıkadiroğlu, V. Derleyen (1984): Algılama, Duyma ve Bilme, Metis Yay.
Hacıkadiroğlu, V. (1985): Bilgi Felsefesi, Metis Yay.
Heisenberg, W. (1979): Fizik ve Felsefe, İTÜ Yay.
Hempel, C. G. (1959): “The Empiricist Criterion of Meaning”, Logical Positivism, Ed.
A. J. Ayer, Free Press.
Hesen, J. (1939): Bilgi Teorisi, (Çev. Y. K. Köni) Vakit Yay.
Hızır, N. (1965): “Viyana Çevresi”, Araştırmalar Dergisi II. Cilt, TTK.
Katz, J. J. (1971): The Underlying Reality of Language and its Philosophical Import,
Harper Torchbooks.
Katz, J. J., Fodor, J. A. (1971): “The Structure of a Semantic Theory”, Readings in the
Philosophy of Language (Eds. Rosenberg, J. F. Travis), Prentice-Hall.
237

Keklik, N. (1982): Felsefenin İlkeleri, Doğuş Yay.
Kempson, R. M. (1980): Semantic Theory, Cambridge.
Kempson, R. M. (1975): Presupposition and the Delimitation of Semantics, Cambridge
U. P.
Khun, T. S. (1982): Bilimsel Devrimlerin Yapısı, (Çev. N. Kuyaş), Alan Yay.
Kocabaş, Ş. (1984): İfadelerin Gramatik Ayrımı, Ekin Yay.
Kondakow, N. I. (1978): Wörterbuch der Logik, WEB Bibliographisches Insitut,
Leibzig.
Kraft, V. (1953): The Veienna circle, Green Wood Press.
Kretzmann, N. (1972): “History of Semantics”, The Encyclopedia of Philosophy.
Macmillan.
Küyel, M. T. (1985): “Bilimsel Üzerine”, Ank Ü. Rektörlüğü Yay.
Leach, G. (1974): Semantics, Pelican.
Lewis, C. I. (1950): An Analysis of Knowledge and Valuation, The Open Court Pub.
Com.
Mach, E. (1959): The Analysis of Sensations, Dover Pub.
Martin, R. M. (1963): Intention and Decision, Prentice-Hall, Inc.
Morris, C. (1969): Signification and Significance, M. I .T. Press.
Neurath, O. (1931): “Soziologie im Physikalismus”, Erkenntnis, Bd. II.
Neurath, O. (1932): “Protokolsätze” Erkenntnis, 1932, Bd. III.
Newton, I. (1973): Principia, Univ. of California Press.
Özemre, A. Y. (1970): Çağdaş Fiziğe Girşi, İTÜ. Elek. Fak. Yay.
Özlem, D. (1985): Tarihselci Bilim Felsefesi, Ank. Ü. Rektörlüğü Yay.
Papineau, D. (1979): Theory and Meaning, Oxford.
Pears, D. (1985): Wittgenstein, (Çev. A. Denkel), AFA Yay.
Platts, M. (1980): Ways of Meaning, Routledge and Kegan Paul.
Przelecki, M. (1969): The Logic of Emprical Theories, Routledge and Kegan Paul.
238

Quine, V. O. (1961): “Two Dogmas of Empricism”, From a Logical Point of View,
Harper Torchbooks.
Reichenbach, H. (1935): İlmi Felsefe, (Çev. Z. Somar), Dün ve Yarın Ter. Kül.
Reichenbach, H. (1981): Bilimsel Felsefenin Doğuşu, Çev. C. Yıldırım, Remzi Kit.
Russell, B. (1951): “My Mental Development”, The Philosophy of B. Russell, Ed. P.
A. Shlipp, Tudor P, New York.
Russell, B. (1961): An Inquiry into Meaning and Truth, G. Allen and Unwin, London.
Russell, B. (1954): Logic and Language, G. Allen.
Russell, B. (1966): Human Knowledge, Its Scope and Limits, G. Allen.
Russell, B. (1968): The Analysis of Mind, G. Allen.
Russell, B. (1870): Mysticism and Logic, G. Allen.
Russell, B. (1970a): The Problem of Philosophy, Oxford.
Russell, B. (1975): Introduction to Mathematical Philosophy, G. Allen.
Salmon, N. U. (1981): Reference and Essence, Princeton.
Sayılı, A. (1985): “Bilim Tarihi Perspektifi İçinde Bilgi ve Bilim”, Ank. Ü. Rektörlüğü
Yay.
Schlick, M. (1925): Allgemeine Erkenntnislehre, Verlag von Julius Springer.
Schlick, M. (1934): İlim ve Felsefe, Çev. Hilmi Ziya Ülken, Dün ve Yarın Tercüme
Külliyatı, İst.
Schlick, M. (1968), Philosophy of Nature, Greenwood Press.
Strawson, P. F. (1972): “On Refering”, New Readings in Philosohpical Analysis. Eds.
H. Feigl, W. Sellars, K. Lehrer, Appleton-Century Crofts.
Tarski, A. (1949): “The Semantic Comception of Truth”, Readings in Philosophical
Analysis, Eds. H. Feigl, W. Sellars, Appleton-Century Crofts.
Tarski, A. (1956): Logic, Semantics, Mathematics, Oxford.
Tunalı, İ. (1981): Felsefenin Işığında Modern Resim, Remzi Kit.
Ullman, S. (1955): The Principles of Semantics, Basil Blackwell.

239

Ural, Ş. (1983): Pozitif Bilimde “Basitlik İlkesi”nin Belirlenmesi Yolunda Bir
Deneme. Ed. Fak. Yay. No. 2866.
Ural, Ş. (1984): “Felsefi Açıdan Bilim”, Felsefe Arşivi S. 24.
Ural, Ş. (1985): Temel Mantık, Remzi Kitabevi.
Ural, Ş. (1985): “K. R. Popper”, Popper’in Tarihselciliğin Sefaleti isimli kitabının
Türkçe çevirisine yazılan sunuş; İnsan Yay.
Ural, Ş. (1986), Pozitivist Felsefe, Alfa Kitabevi, İstanbul, 2012
Ural, Ş. (2004), “Puslu (Fuzzy) Mantık”, Mantık, Matematik ve Felsefe, I. Ulusal
Sempozyumu 26-28 Eylül 2003 Assos-Çanakkale, Ed: Ural, Ş., Özer, M., Koç, A., Şen, A.,
Hacibekiroğlu, G., T. C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004, s. 43-60.
Ural, Ş. (2004), “Kozmosdan Kaosa”, Mantık, Matematik ve Felsefe, II. Ulusal
Sempozyumu 21-24 Eylül 2004 Assos-Çanakkale, Ed: Ural, Ş., Özer, M., Koç, A., Şen, A.,
Hacibekiroğlu, G., T. C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005, s. 353-363.
Uygur, N. (1963): B. Russell’ın Doğruluk Anlayışı, Felsefe Arşivi, s. 14.
Uygur, N. (1985): Dil Yönünden Fizik Felsefesi, Remzi Kit.
Vardar, B. (1982): Dilbiliminin Temel Kavram ve İlkeleri, TDK.
Weismann, F. (1930): “Logische Anlyse des Wahrscheinlichkeitsbegriffs”, Erkenntis,
Bd. I.
Wilson, D. (1975): Presuppositions and Non-Truth-Conditional Semantics, Academicpress.
Wittgenstein, L. (1933): Tractatus Logico-Philosophicus.
Wittgenstein, L. (1983): Tractatuc Logico-Philosophicus. Bu kitap ilkin O. Aruoba
tarafından (BFS Yay. 1985) ve sonra A. Kozbek tarafından (Ank. 1986) çevrilmiştir.
Yıldırım, C. (1971): Science: Its Meaning and Method, ODTÜ Yay.
Yourgrau, W. (1959): “Verification of Proof-An Undecided Issue?” Boston Studies in
the Philosophy of Science. Vol. V. Eds. R. S. Cohen and M. Wartofsky, D. Reidel.

240

