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Özet

Doğa felsefesi evresinden, bugün modern bilim olarak adlandırdığımız evreye geçişin
ardından, önceden evren hakkında kuramlaştırma olarak görülen modern bilim artık bağımsız temel felsefi bir uğraş olarak tanımlanmaktadır. Bunun hangi ölçüye kadar naif bir tanımlama olduğu
tartışma konusudur, özellikle modern bilimsel bilginin yorumunda metafiziğin yeri hakkındaki
görüşler büyük değişkenlikler göstermektedir. Mantıksal pozitivizm, bilim felsefesinde metafiziğe
karşı günümüze kadar devam eden bir hoşnutsuzluğu doğurmuştu fakat son yıllarda analitik
metafizik alanındaki bir Rönesans hareketi gittikçe artan sayıda bilim felsefecisi tarafından benimsenmektedir. Hoşnutsuzluğu yaşayan bilim felsefecileri yaygın olarak ya Humecu minimalist
metafizik ya da genel metafiziksel sorunlar hakkında dinginci yaklaşımlarla aynı görüşü paylaşırlar.
Metafiziği olumlayanlar ise özellikler, nedensellik, yasalar ve yöntem gibi şeylerin doğasına ilişkin
yapılan metafiziksel araştırmaların, en iyi bilimsel kuramlarımızca donanmış, evrenin betimlemelerini yorumlayabilmek için gerekli olduğu kanısındadır. Bilim felsefesine ilişkin çağdaş yaklaşımları
birbirinden ayıran varsayımları ve bu yaklaşımların sonuçlarına ilişkin görünümleri aşağıdaki
sıralama içerisinde ele alacağım.
1. Modern bilimlerin uzun dönemli doğuşu.
2. Bilimde metafizik: Lehte ve Aleyhte.
3. Tutum, rasyonalite ve değerler.
4. Kaçınılmaz biçimde metafizik olarak bilimler.
5. Bilimin gayeleri.
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Bilimlerin, felsefeden bağımsız araştırma alanlarına nasıl dönüştüğü elbette
oldukça karmaşık bir hikâyedir. Öncelikle “doğa felsefesi” terimi; tıp, kimya, meta-
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lürji, optik ve astronomi ile ilintili gözlemsel ve deneysel araştırmalar kadar, Aristoteles geleneği ile ilintili spekülatif ve derin araştırmaları içeren çok geniş bir alanı
kapsar. Diğer karmaşık öğe ise bazen felsefi şeylerin bilim olarak kabul ettiğimiz
şeylerin içine -ihraç edildiğini düşündüğümüz anlarda bile- sinsice sızdıkları durumlardır. Margaret Osler (1996), on yedinci yüzyılda nihai-neden fikrinin terk
edilmesi ile mekanik felsefenin doğduğuna ilişkin yaygın görüşün yanlış olduğunu
iddia etmektedir. Nihai-nedenlerin, mekanik felsefeye uyması için basitçe yeniden
yorumlandığını ileri sürer. Aristoteles’te içkin olan nihai nedenler -araştırmanın
nesnesine yerleşen fiili formların tekil doğaları- olarak görülen doğa, yaratıcının
düzeninin bir sonucu olarak dışsal biçimde anlaşılmaya başlamıştır. Descartes,
bizim gibi yaratılmışların Tanrı’nın niyetini anlamaya kalkışabileceği düşüncesini yadsıdığından, doğa felsefesinde nihai nedenleri de yadsıyabiliyordu. Gassendi,
Newton, Boyle gibi bilim insanları ilahi düzenin zorunlu kıldığı tahditlerin biçimi
dahilinde çalışmalarına nihai nedenleri katabilmişlerdi. George MacDonald Ross
(1998) aynı minvalde bu dönem boyunca “okült” niteliklere ısrarlı bir müracaatı da
belgelemektedir.
Benim asıl ilgi alanım bu tarih-yazımsal konuların ortaya çıkması değildir.
Bunlardan bahsetmemin nedeni, bunların asıl ilgi alanım olan felsefi bir problemi
etkin bir biçimde önceden haber vermesidir. Bunun yanında modern bilimlerin
doğa felsefesinden nasıl doğduğuna ilişkin çoğu insanın üzerinde hemfikir olduğu
şu şekilde bir düşünce vardır: Doğal dünya hakkında kuramsallaştırma olarak bilinen felsefi ve diğer meşguliyetlerden bağımsız olarak Bilim fikri doğmuştur. İlahi
takdir ve ruhun doğası ile ilgili olan, örneğin atomların doğası ya da uzay ve zamanı
araştırmak gibi olaylardan bağımsız olmayan konularda düşünmeyi makul kılmaktadır. Bugün felsefi ve teolojik olarak kabul ettiğimiz konularla ilgili açık örnekler
bilimsel araştırma ile ilgili olarak düşünülmemektedir. Bu, bilimin açık ve sorunsuz
bir biçimde diğer araştırma alanlarından ayrılmış net bir tanımının olduğu anlamına gelmez. Bilim dalları ayrımı; nasıl deneysel ve matematiksel oldukları, sadece
verilere uygun olmaya karşın özgün öndeyiler sağlayıp sağlamadıkları gibi temel
belirleyicilere göre değişiklik göstermektedir. Ancak bu rahatsız edici sınır çizme
konularını bir tarafa bırakırsak, birbirinden ayrı alanlara sahip olduğumuz açıktır
ve bugün hiçbir fizikçinin Tanrı’nın evrenin tüm bileşenlerini yaratıp yaratamadığı
hakkında kafa yordukları söylenemez.
Günümüzde bilimlerin büyük ölçüde, doğal dünya hakkındaki kuramlaştırmanın önemli bir parçası olan felsefi ve diğer kaygılardan bağımsız olduğunu
söyleyebiliriz. “Büyük ölçüde” dememizin nedeni, bu çalışmanın geri kalanında bir
istisna olarak aldığım metafiziği araştırmak olacaktır. Bilimlerin bugüne kadar gelirken bıraktığı her bir felsefi yükün, belli bir derecede metafizik kalıntılar olarak
niteleyebileceğimiz ve atılamayan şeyler olduğunu iddia ediyorum. ‘Metafizik’le
neyi kastettiğimi söylediğimde, sonuç özellikle ihtilaflı olabilir veya olmayabilir.
Dört Öge-Yıl 5-Sayı 11-Nisan 2017

8186
Madalya
(1319-1320),
10 Hanedân-ı Osmâni
Nişânne
ve olduğu
İmtiyâz Madalyası
(1311Dahavesonra,
metafiziksel
spekülasyonun
derecesinin
sorusuna bilim1334), 17
Teba-yıçerçevesinde
Şâhâne Mecîdî
Esâmî
(1321-1332),
Altın İmtiyâz
Madalyası
sel bilginin
yorumu
makul
biçimde
doğru 30
düşünülmüş
müstakil
bir
(1309-1320),
40
Madalya
Esâmî
(1899-1902)
Defterleri.
cevabın olmayacağını iddia edeceğim. Bu iddiayı ileri sürerek, bu bağlamdaki bir
felsefi Ulusal
analizeArşivi:
uygunFO
spekülasyonun
ne195/1477;
olduğu ile
nihayetinde
İngiliz
195/1720; FOderecesinin
195/1883; FO
FOalakalı
195/1368;
FO 195/
elimizde
çözülemeyen
metodolojik
bir
rölativizmin
kaldığını
ileri
süreceğim.
Bu
1932; FO 195/1976; FO 195/1305, FO 195/1369; FO 195/ 1448; FO 195/1306;
rölativizm;
tarih-yazımsal
kesinsizliğine
paralel
olarak
ele
aldığım
bilimsel
bilgiFO 195/ 1545.
nin,
erken
dönem doğa felsefesinin bilim ya da felsefe olup olmadığını metafiziksel
Amerikan Misyoner Arşivi: 640, 641, 642, 643,644, 645, 646, 647, 648, 651, 652, 653, 654,
olarak655,
nasıl
çevrelediğini kesin bir iknadan yoksun olduğudur.
660, 661, 66 2, 663. Reeller.
Sâlnameler: Salname-i Vilâyet-i Haleb: 1320.

2. Bilimde Metafizik: Lehte ve Aleyhte

Şer’îyye Sicili: 23 Recep 1293- 25 Şaban 1296 tarihli Urfa Şer’îyye Sicili
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Araştırma Enstitüsü.
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yen yönleri olmalıdır- metafizikçiler geleneksel olarak görünen şeylerin arkasındaki gözlemlenemeyen öğelere -evrenler, tözler, kümeler, zorunluluklar, olasılıklar
vs.- başvurmaktadırlar. Metafiziğe özgü amacı gerçekleştirirken bu tarz spekülasyonlara olan yakınlığını vermenin temele alınması makul görünmektedir ve ben de
böyle yapacağım.
Zihnimizde metafiziğe ilişkin tanımın ilk geçişi, bu makalenin temel sorusunu konumlandırmamı sağlıyor: Modern bilimler, doğa felsefesinin felsefi varsayımları kapsayıp barındırdığı gibi, metafiziği kapsar ya da barındırır mı? Bazıları
bu soruya evet ya da hayır diye cevap verir, benim cevabım ise verilen cevaplar
üzerine kurulduğundan, bunlara kısaca bir göz atalım.
Metafiziğin bilimle bağlantılı olduğuna ilişkin en net itham, bilimi kendi başına ele alma hareketinin öncüsü bir felsefi disiplin olan mantıksal pozitivizmden
gelmiştir; bu disiplin insan düşüncesi nihayetinde daha önceki dini ve metafiziksel
biçimlerinin ötesine geçer şeklindeki pozitivist bir önermeye bağlılıkla başlar. Pozitivistler ve sonraki mantıksal ampiristler tarafından bilimlerin temel konusunun
duysal deneyim olduğuna ilişkin yapılan vurgu, bilimsel bilgi anlayışımızdan her
tür metafiziğin çıkarılmasını kastetmekteydi. Son dönemlerde Bas van Fraassen
ampirizmi daha ileriye taşıma umuduyla bilimsel bağlam dahilinde kendi ampirizm düşüncesini oluşturmuştu. Her iki durumda da, a priori ya da değil, gözlemlenebilir yönleri açıklayabilen duyusal deneyimin altında yatan şeyleri araştırmaya
ilişkin düşünce bir lanetlemedir.
Metafiziğin bu açıkça reddinin çoğu bilimsel araştırma ve çalışma terimleri kullanırken kastedilen gönderimlerin gözlemlenemeyen şeylere ya da süreçlere
başvurduğu şeklinde naif olmadığını göstermek için bazı nitelikleri sunmak gereklidir. Buradaki ampirist nokta; bilimin bu yüzeysel özelliklerinin yanıltıcı olması
değil, gözlemlenemeyenlerin bilgisine götüren bir şey olarak yorumlanmamasıdır.
Dolayısıyla bilim insanları rutin bir şekilde kuramlaştırma, deney ve gözlemlenemeyenler hakkında spekülasyonlar ileri sürme olarak bunlardan birini diğeri ile
irtibatlandırma işlemlerini yaparlar, ancak farklı ampirist bilim felsefecilerine göre
bu, bilimin doğasını veya doğru amaçlarını yansıtma olarak ele alınmamalıdır. Bu
tarz anlamlı spekülasyonlar nerede yer alırsa alsın, gözlemlenebilenler hakkındaki
iddialarımızı düzenleme ve daha ileriye götürme olarak tek bir şekilde anlaşılmalıdır. Her ikisi de ampirist olarak düşünülmüş son bir araçtır. Bu açıdan ampiristler
ve metafizikçiler bilimsel araştırmanın yüzeysel özelliklerinin tam da aynı tanımlama biçimlerini sunabilirler. Aralarındaki farklılık bu yüzeysel özelliklerin nasıl
yorumlandığı ile ilgilidir.
O halde metafiziğin bu reddi nasıl başarılı oldu? Bunlardan hiçbiri tartışma
götürmez. Mantıksal pozitivizm ve ampirizm anlamın doğrulanabilir kriterine ilişkin ithamla yüzleştiler, buna göre tahmini olgusal önermeler, kendileri aracılığıyla
doğrulanabilen ve onaylanabilen deneysel süreçler olmaksızın anlamsız bir metaDört Öge-Yıl 5-Sayı 11-Nisan 2017
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leolojik değerlendirmeler gibi metafiziksel değerlendirmelerin normal bir bilim
sürecini idare eden disipliner matriksi oluşturan öğelerden birisi olduğunu iddia
eder. Ayrıca modern bilimlere dair bu özel görüşlerle ilintili olan eleştirilere vurgu
yapılabilir, ancak ben böyle bir konumla bağlantılı olan biri olarak düşüncelerimi
dile getireceğim. Böyle bir çizgiyi çizmek ya da bu yorumcuların metafiziksel olarak niteledikleri kuramlara ait ve bunların tamamen deneysel olduğu şeklindeki
görüşler arasında gerçekten böyle bir çizgi çizilip çizilemeyeceğinin imkânı her
zaman tamamıyla net olmaz. Bilimsel kuramlaştırmanın metafiziksel öğelerle işbirliği içinde olduğu şeklindeki iddianın özü kaçınılmaz olarak tartışmaya açıktır.
Bir örneği ele alalım: Metafiziksel varsayımların (en iyi edinim; sosyal,
ekonomik ve politik nedenlerle analiz edilebilir şeklindeki iddia) bir şeyin bilimsel olgu olarak sonuçlanmasında bir rol oynadığını iddia etmek, bilimsel bilginin sosyolojisi temelinde yaygın olarak görülen bir şey değildir. Barnes, Bloor
ve Henry (1966, Bölüm 2), yirminci yüzyılın başlarında yürütülen Millikan’ın
elektrik yüklü temel birimi ile ilgili varsayımı inceleyen meşhur yağ damlası deneyi1 üzerinde çalışmışlardır. Millikan elektrik yüklü iki plaka arasında elektronlanmış askıda kalan yağ damlacıklarının, Stoke eşitliği kullanarak, sonuçta hep
aynı sayının katları olan temel birim olarak (yaklaşık) 1.602 x 10-19 C – elektrik
yükünü ölçmüştür. Şaşırtıcı bir biçimde, murakıp fizikçi Ehrenhaft, Viyana Üniversitesinde hemen hemen aynı dönemlerde yağ yerine ince küresel metal kullanarak benzer bir deney yürütmekteydi. Onun sonucu, belli bir birimi önermeyen, elektrik yükünün daha küçük ölçümlerini vermekteydi. Yazarlar, Millikan’ın
elektrik yükünün nicelenmesinin zorunlu olduğu varsayımından yola çıkarak
kendi sonucuna ulaştığını iddia etmiştir, daha önce sürekli elektrik alanı ve akımı
düşüncesi revaçtayken, bu varsayıma fizikçi toplulukça onay verilmiş, kuantum
savına benzemesi ile heyecan yaratmıştır. Millikan’ın verilerinin farklı yorumlamaları mümkündür, onlar, tarihçi George Holton’un, Millikan’ın defterlerinin
analizine atıfla, bir takım verileri seçip kullandığını diğer bir kısmını da kenara
bıraktığını ifade etmişlerdir. Onların iddiasına göre; Millikan’ın metafiziksel varsayımları bu kararları yönlendiren nicelemeleri göz önünde bulundurmaktaydı.
Fakat kuantum hipotezi, bu yüzyıllık dönemdeki fizikteki diğer deneyler gibi
Millikan’ın çalışmalarını etkileyen metafiziksel bir varsayım mıydı, yoksa yaptığı
deney ile oluşturduğu ampirik bir hipotez miydi?
Bilimsel hipotezlerin gözlemlenemeyen şeyler ve süreçler olarak düşünülüp
düşünülemeyeceği sorusu metafiziksel ya da deneysel doğası gereği karmakarışıktır. Şimdi başka bir örneği düşünelim. Kanser araştırmaları üzerine yapılan son dönem çalışmaların birinde; John Marcum (2005) birbiriyle çatışan iki metafiziksel
1

1909 yılında Robert Millikan tarafından yapılan yağ damlası deneyinin amacı, elektronun elektrik
yükünü ölçmekti. Millikan elektronun yükünü, iki metal elektrot arasına konulan küçük yüklü
yağ damlaları üzerindeki kütle çekim ve elektrik yüklerini dikkatli bir şekilde dengeleyerek buldu.
Elektrik alanın büyüklüğü biliniyorsa yağ damlası üzerindeki elektrik yükü belirlenebilir.
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Urfa. (1984). Yurt Ansiklopedisi, X, 7367-7389.

Zürcher, E. (1999). Modernleşen Türkiye’nin Tarihi (Çev. Y. S. Gönen). İstanbul: İletişim
2 Uzamın
sınırlılıkları yüzünden, yukarıda rasyonalite, değerler ve tutumların doğasının ampirizm ve
Yayınları.

metafizik bağlamında çok kısa bir özeti verilmiştir. Bu bölümdeki bazı varsayımların savunulması
ve ayrıntıları için bakınız; A. Chackravartty 2007. Chakravartty 4. Bölüm’de iddiaları destekleyecek
altyapıyı vermiştir.
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Epistemik bir tutum; bilginin üretilmesi ile ilgili bir şeydir. Bundan sonra
‘tutum’ kavramını bu anlamda kullanacağım. Tutum kavramını anlamanın belki
de en kolay yolu onu önerme ya da varsayımsal olgu olarak adlandırdığımız şeyin tam zıddı olarak düşünmektir. Olgu dediğimiz şey çimenler yeşildir, klorofil
fotosentez sağlar, karbondioksit bu süreçte kullanılır şeklindeki iddiaları içerir.
Eğer desteklenirse, böyle bir önermeye uygun tavır inançtır. Tutumlar başka bir
deyişle, bir tavırlar öbeği, sorumluluk ve olgusal inançların üretimi ile ilgili stratejiler olarak nitelenebilir. Tutumlar, önermelerin aksine evrenle ilgili iddialarda
bulunmazlar, ancak epistemik faillerin evren hakkında ortaya atılan iddiaları nasıl yönlendirdiklerini belirlerler. Tutumlar insan davranışlarındaki, inanılan değil,
uyarlanan, aktarılan ve vurgulanan şeylerdir. Tutumlar, inançları içerebilir ancak
önermelerin aksine, bilgiyi arayanlarla olan ilişkisi kesinlikle önermesel anlamda
inançlarla tüketilemez.
Metafizik ile uğraşanların tutumlarının temel karakteristiği; gözlemlenen
fenomeni, fenomenin altında yatan şeyler doğrultusunda açıklama düşüncesini ciddiye almak kadar, gözlemlenemeyenler hakkındaki spekülasyonlar yoluyla
böyle talepleri cevaplamaya teşebbüs etmeyi kapsamaktadır. Bu başka şeyleri de
kapsayabilir, ancak bu şimdiki amaçlarımız için fazlasıyla yeterli olacaktır ve ben
de bundan sonra ‘metafiziği’ açıkça tanımlanmış böyle bir tutumun etiketi olarak
kullanacağım. Buna karşın, çoğu ampiristin tutumunun karakteristiğini oluşturan,
bu tarz talep ve spekülasyonların bir muhalefetidir. Daha önce de bahsettiğimiz
gibi metafiziğin bu tarz özellikleri ampiristleri rahatsız eder, ancak buna göre şimdi bu rahatsızlığın en basit bir biçimde tutumlar düzeyinde anlaşıldığı şeklindeki
gözlemleri ekleyebiliriz. Ampiristlerin onaylamadığı sayısız olgusal iddiayı listelemekten ziyade, onların evrensel ya da atom-altı parçacıkların doğası veya varlığı
ile ilgilenip ilgilenmediklerini, ampiristlerin onaylamadıkları metafizik bir tutumu
belirtmek daha kolay olacaktır.
Metafizik ve ampirizm konusunda, mevcut tartışma ile ilgili en önemli sorunlar şunlardır: Tutumlarla ilişkili olanları hangi temelde seçmeliyiz ve görünüşte
rakip olarak birini diğerine uyarlama bilgeliğini hangi temelde değerlendirmeliyiz?
van Fraassen (2002) benim de kabul etmeye yatkın olduğum bu iki temeli şöyle
tanımlıyor: İlki rasyonalitedir; bir kişi içsel tutarlılık temelinde oldukça pragmatik
bir yolla tanımlandığı biçimde rasyonel olursa bir tutumu seçer. Benzer şekilde, irrasyonelitenin ‘tanımlayıcı özelliği’, kişinin ‘kendi ışığı ile yanması’ dır (2004, 184).
Birinin böyle bir epistemik tasarım zaafından yoksunluğu içinde kendi standartları
ile değerlendirildiğinde, tutum (ya da tutumlar), bu tasarımın rasyonel olması ile
ilişkili olur. Bu, farklı ve birbiriyle bağdaşmayan tutumların rasyonel olmasına izin
veren hoşgörülü bir rasyonalitedir. Ayrıca böyle bir şey; hiçbir tutum ve inanca
sahip olmayan birisinin durumu tek başına rasyonel bir zemine dayanmak zorundadır görüşünü ortaya çıkarır. Tutumların seçimi ile ilgili olan ikinci görüş değerler
Dört Öge-Yıl 5-Sayı 11-Nisan 2017
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lere ilişkin metafiziksel iddiaları onaylamak ya da reddetmekten imtina ederler.
Böylece göreliliğin uygulanabilirlik formu rasyonel olarak çelişkili kabulünün
ihtilafından korunmuş olur.3
Mevcut epistemik tutumların doğası üzerine söylediğimiz bu ara sözle birlikte, bu çalışmaya başlarken baş etmek zorunda olduğumuz metafiziğin modern
bilimlerde bir rolünün olup olmadığı ve modern bilimsel bilginin yorumlanmasında bir rolü olup olmadığı ile ilgili soruların tam da içine düşmüş oluyoruz. Şimdi
sırada metafizikle bağlantılı olan tutumların ve ampiristlerin bunu rasyonel bulmalarına karşı olmalarının ve metodolojik göreliliği gerekliliğine olan benimsemeyi
ele alacağım.

4. Kaçınılmaz Biçimde Metafiziksel Olarak Bilimler
Bu tartışmaya iki sonucu iddia edeceğimi söyleyerek başlamıştım. Birincisi;
bilimlerin kaçınılmaz biçimde bir miktar metafiziği barındırdıklarıydı ve ikincisi;
bilimsel bilginin felsefi bir açıklamasını verirken metafiziğe ne kadar başvurabildiğini gösterecek doğru bir görüşün olmamasıydı. Bu bölümde bu iddialardan ilki
üzerinde duracağım. Bunu metafiziksel olarak en çetin çağdaş bilimsel düşüncelerde bile -ampirist bilim felsefecileri tarafından önerilen- metafiziksel bir boyut
olduğunu belirterek yapacağım. Bu belirtme zorlama olursa, doğal olarak diğeri de,
daha az çetin fikirler, bunu takip eder, yani metafiziksel iddialar bilimsel çalışmanın bir parçası ya da bölümü olur.
Kuşkusuz bazı ampirizm biçimleri, spekülatif metafiziğin özelliği olan epistemik ilkelere tolerans göstermek zorunda kalmaz. Bilgi ile ilgili iddiaların tanımlayıcı mevcut algılarla sınırlandırıldığı şeklindeki günümüz keskin fenomenalizminden örnek verelim. Böyle bir konum oldukça aşırı olan kendi kısıtlayıcılığı
içinde metafiziksel spekülasyona döndürülmeye ihtiyaç duymuyor gibi görünmektedir. Tutarlı bir epistemolojiyi desteklemek için böyle bir görüşün geliştirilip
geliştirilemeyeceği ilginç bir sorundur, ancak şimdiki amaçlarımız doğrultusunda
bu sorunu bir tarafa bırakabiliriz. Çağdaş ampirist bilim felsefeleri göründüğü kadar cimri değildir: Bilinebilir olanın sınırlarını farklı yöntemlerle izlenimlerin ve
3

Sonuç olarak, burada tartıştığım metodolojik göreliliği, bilim sosyolojisi ile ilişkili bazı
yaklaşımlardan ve feminist bilim çalışmaları kuramı bakış açısından ayırmayı deneyeceğim.
Epistemoloji ile ilgili son dönem çalışmaları; kesin önermelere yönlendiren inançsal tavırlar
arasındaki rasyonel farklılıklara götüren bazı inançların rasyonel olarak zorunlu olmadığını fakat
izin verilebilir olduğu düşüncesini dikkate almaktadır. C. F. Rosen, 2001, soyut şeyler hakkında
realizm ve nominalizm ile bağlantı kurulmasına izin verir. White, 2005 ve Christensen, 2007 bu
düşünceye karşı çıkarlar, ancak bunlar günümüzdeki tartışmaya dokunmuyor görünmektedir:
Onlar inançla ilgili kanıtsal gerekçeleri dikkate almaktadır, dolayısıyla değerleri içeren kanıtsal
olmayan gerekçeleri yok sayarlar; bu tartışmalar rasyonel olarak onaylanan çelişkilere dönüşür,
dolayısıyla inanç ve bilinmezlik arasındaki çelişkiyi yok saymak olağanüstüdür, hissi yaptırımlar
olarak duygusal örneklerle meşgul olurlar (jürinin kasti bir suç karşısında bile zıddını kabul etmesi
durumunda olduğu gibi), ancak bu buradaki bağlamla uygun görünmemektedir.
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bir takım yanlış kuramları gerektirdiğini onaylaması yeni bir düşünce değildir. As-

Zürcher, E. (1999). Modernleşen Türkiye’nin Tarihi (Çev. Y. S. Gönen). İstanbul: İletişim
lında hem yanlış bir kuramın gerekliliği hem de bu tarz kanılar en azından ampiYayınları.

ristler tarafından takdir edilmeye yol açmıştır. Wilfred Sellars ve diğerleri ‘bahsedilen mitleri’ irdelemeye çok istekliydiler. Evren ile ilgili olgular ham bir deneyim-
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den açıkça ve basitçe okunabilir şeyler değildir. Benzer şekilde Norwood Russel
Hanson, Kuhn ve Paul Fayerabend kuram-yüklü günlük ve bilimsel gözlemlerimiz
şeklindeki olayları sonuçlar ile ilişkilendirdiler ve bu düşünce çok uzun zamandır
bilim felsefesinin içine işlemiş durumdadır. Gördüğümüz şey önemli bir biçimde
kuramsal ve bilişsel bir arka planla şekillendirilmiş gözlemlerimizdir. Kuhn’uın terminolojisi ile söylersek; çeşitli standart ampirik araştırmayı karşılamasının gerekli
olduğu hususunda problem çözme ve metafiziksel uğraşlara örnek teşkil eden bu
arka-plan gözlemlerin ortaya çıkması biçimindeki paradigmatik bir çerçeveyi içermektedir.
Bu durumda gerçekçi deneyimleri diğerlerinden nasıl ayırabiliriz? İzlenimler ve düşüncelerin imlerini kullanışlı ve ifade edilebilir ontolojik kategorilere nasıl yerleştirebiliriz? Ve bu deneyimlerden bilimsel varsayımlar ve kuramların test
etmesiyle gerekli olan açılardan nasıl anlam çıkarabiliriz? Onlar kaynaklarını bu
tarz sorulara geleneksel ve standart cevap vermeyi sağlayan bir topluluk tarafından
temsil edilen inter-subjektif anlayışlar ve gelenekler içerisinde bulurlar. Bu anlayışlar ve gelenekler genelde örtüktür, ancak her durumda böyle olması gerekmez. Bu
anlayışlar ve gelenekler ampirik araştırmaların uygulamalarını birleştiren epistemik bir topluluk tarafından paylaşılır. Kuhn için disipliner matris ve bir paradigma
yönergesi altındaki normal bilimi birleştirme örneği bu rolü net biçimde oynar.
Van Fraassen için (2002), deneyimden nasıl bilgi sağladığımızı bilmeden önce şeyleri nasıl deneyimlediğimizi bilmemiz gerekir.
Bu durumda ne tür şeylerin bu tarz anlayışlar, paradigmalar ya da gelenekler olduğu sorulabilir. Bunlar gözlemlenen fenomenin altında yatan ampirizmin
kısmen dayandığı gözlemlenemeyen, bilişsel, kültürel, bulgusal şeylerdir. Birçok
karmaşık sosyal şey gibi, onları önemli açıklayıcı gerekçeler olarak farzetmeli ve
tahmin etmeliyiz, farklı deneyimlerimizin açıklaması olarak düşünmeliyiz: bu durumda başarılı yargılarımız ve interaktif çalışmalarımız tipik bir bilimsel araştırma
olur. Bu tahmin ve varsayım asla nedensiz değildir. Aslında uygulamaları müphem
olan oldukça katı ampirist bilim görüşü, çok önemli görülebilir: yanlış bir kuramla
ampirizmi doğurur. Bilimsel bağlamda, van Fraassen’in deyişiyle, gözlemlenebilir
olan hakkındaki şeyleri öğrenme kapasitesini göstereceğiz. Örtük anlamlar ve gelenekler gözlemlenir kıldığımız şeylerin, bilimsel gözlem olduğu hakkında bilgi
verir. Bunlar deneyimin seslendirilmesi değil, daha çok deneyimin ön-koşullarıdır
ve bu nedenle a priori bir boyutu vardır. Bu açıdan oldukça kararlı bir ampirist bile
metafiziğin bilimlerle bağlantılı olduğunu kabul etmek zorundadır. En çetin metafiziksellik bile, çağdaş bilim kavramı, bağımsız olarak metafiziktir.
Şüphesiz bilimlerin metafizikle kaçınılmaz olarak nasıl işbirliği yaptığını cüretkar biçimde anlattım, ancak bu cüretim tartışılan konuya zarar vermemektedir.
Bu durumda, gözlemlenemeyen şeyi bir kenara bırakırsak, bir paradigma ya da
bir gelenek olarak, sosyal, inter-sübjektif bir şeyin, kendi başına (per se) bir şey
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8196
Madalya (1319-1320),
10 Hanedân-ı
Osmâni
Nişân ve
İmtiyâz
Madalyasıgibi
(1311olarakvetanımlanıp
tanımlanamayacağı
merak
edilebilir.
Fizik
ve sosyoloji
kı1334), 17 Teba-yı
Şâhâne
Esâmî
(1321-1332),
30 bütün
Altın İmtiyâz
yaslanamayan
disiplinler
bize Mecîdî
herhangi
bir şey
öğretiyorsa,
şeylerinMadalyası
katıksız
(1309-1320),
40 Madalya Esâmî
(1899-1902)gösterirler
Defterleri.ve sosyal şeylerin ve uybir ontolojik
ambalajlamadan
etkilenmediğini
gulamaların
bu şartlarFO
altında
onlarla
bir tartışmaya
açıkça
İngiliz
Ulusalkarmaşıklığı
Arşivi: FO 195/1720;
195/1883;
FOilgili
195/1477;
FO 195/1368;
FOengel
195/
olmadığını
göstermektedir.
Bazı
yönlerden
tespite
ve
çalışmaya
uygun
olmasına
1932; FO 195/1976; FO 195/1305, FO 195/1369; FO 195/ 1448; FO 195/1306;
rağmen,
FO anlamak
195/ 1545.gibi, hiçbirisi tam anlamıyla gözlemlenebilir değildir. Bu ‘a priori’
terimini inançlara ve önermelere başvurmaya alışanlar, buradaki genelde gizli olan
Amerikan Misyoner Arşivi: 640, 641, 642, 643,644, 645, 646, 647, 648, 651, 652, 653, 654,
gözlemlerin
özelliklerine uygulamadaki kullanımında tereddüt etmişlerdir, ancak
655, 660, 661, 66 2, 663. Reeller.
bu şekildeki kullanımını kısıtlayacak açık bir gerekçe görünmemektedir. Diğerleri
Sâlnameler: Salname-i Vilâyet-i Haleb: 1320.
terimi sözde analitik doğruluklar için karşılamayı istiyor olabilir ve bu nedenle
Şer’îyye
23 Recep direnemeyerek
1293- 25 Şaban 1296
tarihli Urfa Şer’îyye
Sicili
zamanlaSicili:
değişmesine
uygulanmasına
karşı çıkıyorlardır,
ancak bu
tamamenYukarı
koşullanmış
sınırlamadır.
Belki de diğerleri metafiziği a priori olanŞanlıurfa,
Telfidanbir
Köyü
saha araştırması.
dan ayırt
ümit
ediyor Kalpaklı
olabilir ve
onların
herhangi
çeşit metafiAdıvar,
H.etmeyi
E. (2005).
Mehmet
G. böylece
T. (Haz..),
Mor Salkımlı
Ev.bir
İstanbul:
Özgür
ziği oluşturmasını
yadsırken,
bilimsel
uğraşa
a
priori
boyutlar
ihsan
etmektedirler.
Yayınları.
Ancak bu tür ayrımın imkansız olduğunu öne sürüyorum. Bilimsel deneyim dünBayraktar, H. (2007). Tanzimattan Cumhuriyet’e Urfa Elazığ: Fırat Üniversitesi Ortadoğu
yasına getirdiğimiz konvansiyonlar var olan şeylerin doğası ile ilgili anlayışımıza
Araştırmaları Merkezi.
özsel bir katkı sağlamaktadır: onlar uğraştığımız ontolojik kategorileri ve bilimsel
Bingöl,
S. (2005).
Osmanlı
Mahkemelerinde
ve Cerîde-yi
Mehâkim’
deki Üst
iddiaların
onaylanması
ve tutarlılığı
ile ilgiliReform
nasıl hüküm
vereceğimizi
belirlerler.
Mahkeme Kararları.
Tarihdeneyimden
Incelemeleri Dergisi,
XX (19),–deneyimin
19-38.
Bu konvansiyonların
hiçbiri
elde edilmez
kendisi için biÇadırcı,
M. (1997). Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı.
rer çerçevedirler.
Ankara: TTK.

5. Bilimin
Gayeleri
Deringil,
S. (2002). İktidarın
Sembolleri ve İdeoloji II. Abdülhamit Dönemi ( 1876-1909) (Çev.
G.
Ç.
Güven).
İstanbul:
Modern bilimler, bir YKY.
zamanlar doğa felsefesi aşılanan belli başlı diğer felsefi
Fatma
Aliye Hanım. (1995).
Ahmedbir
Cevdet
Paşametafizikten
ve zamanı. İstanbul:
değerlendirmelerden
bağımsız
şekilde
yoksunBedir.
mudur? Bu soruya

karşı verdiğim
olumsuz
cevabımı
için daha
fazlasıİmge.
söylenebilir, ancak
Foucault,
M. (2006).
Deliliğin
Tarihi ( olumlamak
Çev. M. A. Kılıçbay).
Ankara:

şimdilik bu çalışmada ulaşmayı umduğum ikinci sonuca dönelim: Metafiziksel
spekülasyon, bilimsel bilginin yorumlanması için gerekli olarak ne oranda hakKenanoğlu, M. M. (2007). Nizâmiye mahkemeleri. Islâm Ansiklopedisi, XXXIII, 185-188.
kıyla düşünülmüştür sorusuna doğru ya da tek bir cevabın olmadığı düşüncesidir.
Kodaman,
(1987). II.farklı
Abdülhamid
Devri
Doğubilim
Anadolu
Politikası. Ankara:
TürkdesteklenKültürünü
Bu soruyaB.verilecek
cevaplar
çağdaş
felsefecileri
tarafından
Araştırma
Enstitüsü.
mektedir, metafiziğe karşı bir antipati besleyenler bir tarafta ve ona gittikçe artan
bir şekilde sarılanlar
tarafa.
BuradaŞanlıurfa:
onun metodolojik
Kürkçüoğlu,
C. (2008). diğer
Şanlıurfa
1850-1950.
ŞURKAV. bir görelilik formuna
kapılan
epistemik
tutumlar
olarak
görülebileceğini
özetle İletişim.
anlatacağım, bu aynı zaNicault, C. (2001). Kudüs 1850-1948 (Çev. E. S. Vali). İstanbul:
manda bu soruya verilecek cevap olacaktır.
Ginzburg, C. (2011). Peynir ve kurtlar (Çev. A. Gür). İstanbul: Metis.

Ortaylı, İ. (1983). Osmanlı imparatorluğu’nun En Uzun Yüzyılı. İstanbul: Hil.

Mantıksal
uzun Devri’nde
süreli bir Meclis-i
etki ile vâlâ.
bilimAnkara:
felsefesi
içinde metafiziğe
Seyitdanlıoğlu,
M.pozitivizm
(1996). Tanzimat
TTK.

karşı olan bir hoşnutsuzluk yaratmıştır. Van Fraassen bilimin amacının doğruluk
olmadığını ancak, bilimsel bilgi ile ilgili farklı türlerin anti-realist slogan işlevi göUrfa.
Yurtyeterliğin
Ansiklopedisi,
X, 7367-7389.
rerek(1984).
deneysel
etkisinin
olduğunu iddia etmektedir. Bu kamplara böZürcher,
E. (1999).
Modernleşen
Türkiye’nin
(Çev.
Y. S. Gönen).
İstanbul:
lünme yaygın
olarak
hem minimalist
bir Tarihi
Humecu
metafiziğe
katılır
hem deİletişim
genel
olarakYayınları.
metafiziksel sorunlarla alakalı dinginciliğe. Son yıllarda gittikçe artan sayıdaki bilim felsefecisi tarafından analitik metafiziğe bir katılım yaşanmaktadır.
Yazarlar bugün ‘bilimin metafiziği’ olarak adlandırılan şeyle meşgul olmaktadırlar
Tanpınar, H. (2001). XIX. Asırda Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Çağlayan Kitabevi.
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ve yaygın olarak bu bilginin dolaylı özelliklerinin anlayışı verilmedikçe bilimsel
bilginin tam olarak yorumlanamayacağı şeklindeki iddiaları öne sürmektedirler.
Bu anlayışlar sıklıkla doğa yasaları, özler ve nedensel güçler gibi ayrıntılı ontolojik
edimleri içermektedir.4
Hangi felsefi varsayımlar bilimlere yönelik bu iki yaklaşımı birbirinden ayırır? Bunların arasındaki zıtlık çözümlenebilir mi? Bilime yönelik yaklaşım derken, herhangi birinin bilimin gerçek karakterini yansıtan en iyi şeyin metafizik ya
da ampirizm gibi özel epistemik tutumların öncel kabulünün basit bir yansıması
olarak düşündüğü şey olduğunu öne sürüyorum. Ampirik araştırmalardan elde
edilecek spekülasyon ve eşlik eden mesafelerin, o kişi için, kendini bilim olarak
adlandıran herhangi bir şeye göre hangi dereceye kadar uygun olduğu ve bilimsel
bilgiyi yorumlarken kişinin hangi derece ve mesafelerin uygun olduğunu düşünmesi, genellikle o kişinin benimsediği epistemik tutumun net bir fonksiyonudur.
Belli metafiziksel varsayımlardan uygulamada ve bilim olarak adlandırdığımız şeyin yorumlanmasında kaçınılmaz olarak bulunabileceğini ileri sürdüm. Burada bu
noktayı gösterecek başka bir örnek vardır: Doğanın birliği ile ilgili bazı düşüncelerin kabulü, çoğunun önerdiği gibi, ampirik fenomene ilişkin bilimsel genelleme
ve ön-deyi gibi uygulamalar için bir önkoşul olabilir. Ancak daha kesin bir ifadeyle
bu düşünce –minimalist bir şekilde, kaba düzenlilikler açısından Humecu tarzda, ya da zorunluluk hakkında ve yasalar açısından daha ayrıntılı olarak anlaşılıp
anlaşılmadığı- metafizik ve ampirizm gibi tutum perspektifinden ayrı olarak belirlenemeyeceği bir şeyle aynı anlama gelmektedir. Bu çeşit tutumların benimsenmesinin farklı seçimlere duyarlı olduğunu ayrışmaz bir göreliliğe bağlı olduğunu
iddia ettim.
Bu sonucun aşırı derecede gelişi güzel olduğu kabul edilebilir. Bazıları bilimin gerçek doğasını, böylece onun nasıl metafiziksel olduğu ve nasıl bilgi ürettiğini, onu daha dikkatli bir biçimde bir uygulama olarak inceleyerek keşfetme
umudunu taşıyor olabilir. Eğer bilimsel uygulamanın doğasının daha dikkatli ve
nesnel gözlemcileri olsaydık, burada daha kesin cevapları bulurduk. Ama bunun
ümit vermeyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu sorular hakkında düşünmeyi
önemseyen bilim adamları içerisinde, bir araştırmanın bir bilim olarak sayılması ya
da sayılabilmesi için (düz bir kuramın bilimsel statüsü üzerine yapılan son dönem
tartışmaları düşünelim) ampirik ya da spekülatif olması açısından bir konsensüs
bulunmamakta ve yine kuramların realist, araçsalcı ve diğer biçimlerde yorumlanıp yorumlanamayacağı açısından da bir konsensüs bulunmamaktadır. Bu soruları
yöntemlerden biri ya da diğeri açısından ele alan bilim adamları içerisinde yaygın
bir düşünce olsa bile istenen bilgiyi sağlayacak oylama yapma ihtimali neredeyse
4

Bu genişleyen literatürle önde gelen iki örneği için bakınız; Ellis, 2001 ve Bird, 2007, Cf. Psillos,
2005, bilimin Humecu olmayan gerçeklik görüşü anlamına gelmediğini iddia eder ve Humecu ve
Humecu olmayan düşünceler arasındaki tartışmalar bilimsel gerçeklik gibi bilimlerle alakalı diğer
epistemolojik edimlerden bağımsızdır.

Dört Öge-Yıl 5-Sayı 11-Nisan 2017

8198
ve Madalya
10 Hanedân-ı
Osmâni
Nişân
ve İmtiyâz
Madalyası
(1311yoktur.
Bilimler (1319-1320),
insani uğraşlardır
ve diğer
karmaşık
insan
eylemleri
gibi, onların
1334),
17 Teba-yı Şâhâne
(1321-1332),
Madalyası
doğası
ve ehemmiyeti
yorumaMecîdî
açıktır.Esâmî
Buradaki
herhangi30birAltın
özel İmtiyâz
yorumun
arkası(1309-1320), onu
40 Madalya
Esâmî
(1899-1902)
Defterleri.
na baktığımızda,
koşullayan
tutumları
bulabiliriz.

İngilizSonuç
Ulusalolarak,
Arşivi: metafiziksel
FO 195/1720;spekülasyonun
FO 195/1883; FO
195/1477;
FO 195/1368;
FO 195/
bilimlere
ve onun
ürünlerinin
yo1932;
FO
195/1976;
FO
195/1305,
FO
195/1369;
FO
195/
1448;
FO
195/1306;
rumlanmasına ne derece uygun olduğu sorusuna verilecek doğru bir cevabın olması
FO 195/
1545.
gerektiğini
düşünmek
için çok az nedenimiz olduğuna inanıyorum. Farklı episte-

Amerikan
Arşivi:kaçınılmaz
640, 641, 642,
643,644,
646, 647,
648, 651,
652, 653,kon654,
mik faillerMisyoner
farklı yerlerde
olarak
sınır645,
çizerler,
ve onların
seçimleri
655, 660,kadar
661, 66
2, 663. Reeller.
vansiyonlara
uzanabilir;
bunu, bilimleri felsefi bir araştırmanın konusu olarak

ilgi duyanlarSalname-i
içerisindeVilâyet-i
paylaşılamaya
ihtiyaç duymayan standartlar doğrultusunda
Sâlnameler:
Haleb: 1320.

yaparlar. Bu açıdan tarihçiler haklı olarak erken dönem modern doğa felsefesinin
bilim mi felsefe mi olarak kabul edileceği konusunda belirsizlik yaşamaktadırlar.
Şanlıurfa, Yukarı Telfidan Köyü saha araştırması.
Ben, modern bilimlerin nasıl metafiziksel olduğunu ve bir metafizikçinin bilimsel
Adıvar,
E. (2005). Mehmet
T. (Haz..),
Mor Salkımlı
Ev. İstanbul:
Özgür
bilgininH.açıklamasını
vermekKalpaklı
için neG.
kadar
şeye ihtiyaç
duyduğu
şeklindeki
soYayınları.
ruların bilimin amaçları ile ilgili farklı ve nihai anlayışlara açık olduğunu kabul
etmemiz gerektiğine
inanıyorum.Cumhuriyet’e Urfa Elazığ: Fırat Üniversitesi Ortadoğu
Bayraktar,
H. (2007). Tanzimattan
Şer’îyye Sicili: 23 Recep 1293- 25 Şaban 1296 tarihli Urfa Şer’îyye Sicili

Araştırmaları Merkezi.

Bingöl,Kaynakça
S. (2005). Osmanlı Mahkemelerinde Reform ve Cerîde-yi Mehâkim’deki Üst
Mahkeme
Kararları.
Tarih Incelemeleri
Dergisi, XX
(19), 19-38.
Alston,
W. P. (1954)
‘Are Positivists
Metaphysicians’,
Philosophical
Review, 63, 43-57.

Çadırcı,
M.D.
(1997).
Anadolu
Kentleri’nin
Sosyal ve Ekonomik
Yapısı.
Barnes, B.,
Bloor, Tanzimat
& J. HenryDöneminde
(1996) Scientific
Knowledge:
A Sociological
Analysis (Chicago:
University
Ankara:
TTK. of Chicago Press).
Bird, A. (2007)
Nature’s
Metaphysics:
Laws
and Properties
(Oxford:
Clarendon).
Deringil,
S. (2002).
İktidarın
Sembolleri
ve İdeoloji
II. Abdülhamit
Dönemi
( 1876-1909) (Çev.

Burtt,G.
E.Ç.
A.Güven).
(1959/1925)
The Metaphysical
Foundations of Modern Physical Science: A Historiİstanbul:
YKY.
cal and Critical Essay (London: Routledge & K. Paul).
Fatma Aliye Hanım. (1995). Ahmed Cevdet Paşa ve zamanı. İstanbul: Bedir.
Chakravartty, A. (2007) ‘Six Degrees of Speculation: Metaphysics in Empirical Contexts’,
Foucault,
(2006).(ed.)
Deliliğin
Tarihi
( Çev. M. A.Essays
Kılıçbay).
Ankara:
in B.M.
Monton
Images
of Empiricism:
on Science
andİmge.
Stances, with a Reply
from
Bas
C.
van
Fraassen
(Oxford:
Oxford
University
Press).
Ginzburg, C. (2011). Peynir ve kurtlar (Çev. A. Gür). İstanbul: Metis.
Chakravartty, A. (forthcoming) ‘A Puzzle about Voluntarism about Rational Epistemic
Kenanoğlu, M. M. (2007). Nizâmiye mahkemeleri. Islâm Ansiklopedisi, XXXIII, 185-188.
Stances’, Synthese.
Kodaman,
B. D.
(1987).
II.‘Epistemology
Abdülhamid Devri
Doğu AnadoluThe
Politikası.
Türk Kültürünü
Christensen,
(2007)
of Disagreement:
GoodAnkara:
News’, Philosophical
ReAraştırma
Enstitüsü.
view, 116, 187-217.

Collingwood,C.R.(2008).
G. (1998/1940)
An Essay onŞanlıurfa:
Metaphysics,
R. Martin (ed.) (Oxford: ClaKürkçüoğlu,
Şanlıurfa 1850-1950.
ŞURKAV.
rendon).
Nicault, C. (2001). Kudüs 1850-1948 (Çev. E. S. Vali). İstanbul: İletişim.
Ellis, B. (2001) Scientific Essentialism (Cambridge: Cambridge University Press).
Ortaylı, İ. (1983). Osmanlı imparatorluğu’nun En Uzun Yüzyılı. İstanbul: Hil.
Friedman, M. (1999) Reconsidering Logical Positivism (Cambridge: Cambridge University
Seyitdanlıoğlu,
Press). M. (1996). Tanzimat Devri’nde Meclis-i vâlâ. Ankara: TTK.

Tanpınar,
H.(1962)
(2001).The
XIX.
Asırda Türk
Edebiyatı
Tarihi. İstanbul:
Çağlayan
Kitabevi.
Kuhn, T. S.
Structure
of Scientific
Revolutions
(Chicago:
University
of Chicago
Press).
Urfa. (1984). Yurt Ansiklopedisi, X, 7367-7389.
Lüthy, C. (2000) ‘What to do with Seventeenth-Century Natural Philosophy? A TaxonoZürcher,
(1999).Perspectives
ModernleşenonTürkiye’nin
Tarihi (Çev. Y. S. Gönen). İstanbul: İletişim
mic E.
Problem’,
Science, 8, 164-195.
Yayınları.
Marcum, J. A. (2005) ‘Metaphysical Presuppositions and Scientific Practices: Reductionism
and Organicism in Cancer Research’, International Studies in the Philosophy of Science,
19, 31-45.
Dört Öge-Yıl 4-Sayı
5-Sayı 8-Ekim
11-Nisan2015
2017

199

Bilim Felsefeleri ve Bilimler Arasında Metafizik

Osler, M. J. (1996) ‘From Immanent Natures to Nature as Artifice: The Reinterpretation of
Final Causes in Seventeenth-Century Natural Philosophy’, The Monist, 79, 388-407.
Psillos, S. (2005) ‘Scientific Realism and Metaphysics’, Ratio, 18, 385-404.

Rosen, G. (2001) ‘Nominalism, Naturalism, Epistemic Relativism’, Philosophical Perspectives,
15, 69-91.
Ross, G. M. (1998) ‘Okkulte Strömungen im 17. Jahrhundert’, A. Beriger (trans.), in J.-P.
Schobinger (ed.) Friedrich Ueberwegs Grundriss der Geschichte der Philosophie, Reihe 5,
17. Jahrhundert, Band 1 (Basel: Schwabe).
van Fraassen, B. C. (2002) The Empirical Stance (New Haven: Yale University Press).

van Fraassen, B. C. (2004) ‘Replies to Discussion on The Empirical Stance’, Philosophical
Studies, 121, 171-192.
White, R. (2005) ‘Epistemic Permissiveness’, Philosophical Perspectives, 19, 445-459.

Dört Öge-Yıl 5-Sayı 11-Nisan 2017

