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... ona (felsefeciye) ne yapmanız gerektiğini sormayın. Kendi 
isteklerinize kulak verin ve onları başkalarının istekleriyle bir-
leştirmeye çalışın. Dünyada, sizin ona verdiğinizden daha baş-
ka bir amaç ya da anlam yoktur.*

* Hans Reichenbach, “Nature of Ethics”, The Rise of Scientific Philosophy, University of California Press, Berkeley and Los 
Angeles, (1951) 1966; s. 276-302 (s. 302).
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zümrüt Alpınar’ın Önsözü ve Sunuşu

Yıl 2007... Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde yük-
sek lisans öğrencisiyim. Ekim ayında Antalya’ya I. Uluslararası Tıp Etiği 
ve Tıp Hukuku Kongresi’ne bildiri sunmaya gelmişim. Danışmanım olan 
Doç. Dr. Ayhan Sol, benim tıp etiğine ilgi duyan bir felsefeci olarak 
mutlaka Prof. Dr. Yaman Örs ile tanışmam gerektiğini söylemişti. Tıp 
etiğine ilgi duyan, heyecanlı ve bir anlamda aç ve toy bir felsefeci olarak 
gittiğim bu kongrede Türkiye’nin Biyoetik alanında en önde gelen isim-
lerinden biri olan Yaman Örs ile tanışmam, beni biyoetik ve özellikle tıp 
etiği alanında ciddi anlamda yönlendiren ilk adımdı.

Hayatımın önemli bir dönüm noktasını oluşturacak olan Yaman Ho-
cam ile tanışmam, bu kongre sayesinde gerçekleşmişti. Daha sonra 
Ankara’da buluşup felsefe üzerine yaptığımız çeşitli söyleşilerde, Yaman 
Hocam bana gerek kendi yazılarını, gerekse çeşitli yazarların kitap ve 
makalelerini getiriyordu. Onun yazılarını okudukça; düşüncelerini, ba-
kış açılarını ve yaklaşımlarını daha iyi kavradım. Böylece, kendi felsefi 
düşüncemin de onunkine yakın olduğunu fark ettim. Bu arada, Yaman 
Hocam benden kendisinin etik yazılarını bir araya getirmemi istedi ve 
onun kitap düşüncesi böyle ortaya çıktı.

Kendisi ile tanışmamdan kısaca söz ettikten ve kitap düşüncesinin 
nasıl ortaya çıktığını belirttikten sonra, sizlere bu kitap konusunda genel 
bir bilgi sunmak isterim. Bu kitapta Yaman Örs’ün genel olarak felsefi 
yaklaşımını belirten bazı yazıları ile yazarın etik, biyoetik ve tıp etiği yazı-
larından bazılarını seçip, ilgili bölümlerde toplamaya çalıştım.

Kitabı oluşturan her bölüm için konuyu tanıtıcı birer giriş yazılmıştır. 
Bu girişlerde belirtmiş olmama karşın ve yineleme pahasına da olsa, bu 
önsözde bazı noktalara değinmek istiyorum. Elinizdeki kitap, beş ana 
başlıktan / bölümden oluşmaktadır. İlk bölümüne baktığımızda, “Yaman 
Örs’ün Bilimsel Felsefe Yaklaşımının Ana Çizgileri” başlığını görüyoruz. 
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Bu bölümde yazarın konuyla ilgili olarak yalnızca beş yazısını kullanmayı 
uygun gördüm. Etik kitabında yazarın bilimsel felsefi görüşlerini içeren 
ayrı bir bölüme yer vermemin nedeni, yazarın felsefi görüşlerini, yakla-
şımlarını anlamadan, onun etik ve etiğin uygulamalı alt dalları olan biyo-
etik ve tıp etiği yazılarında altında yatan tutum ve yaklaşımı anlamanın 
çok zor olacağını düşünmemdir; çünkü bir bilimsel felsefeci olan yazarın 
görüşleri, etiğe olan bakış açısını da önemli ölçüde etkilemiştir. (Böyle 
bir etkilenmenin şu ya da bu ölçüde tüm felsefeciler için geçerli olduğu 
söylenebilir.) Bu makalelerde Yaman Örs’ün felsefi bakış açısındaki ge-
lişmeleri oldukça açık bir biçimde görebiliyoruz.

Kitapta bir araya getirilen yazılar, her bölümde, yayınlandıkları tarih-
lere göre verilmiştir. Yazarın bir araya getirilen bu yazıları, onun felsefi 
ve düşünsel gelişimini en açık biçimde ortaya koyan makaleler olmaları 
nedeni ile seçilmişlerdir. Seçilmiş metinler arasında birtakım tekrarların 
olduğu gözden kaçmayacaktır; ancak bu tekrarların metinlerde oldukları 
gibi bırakılması, onların kendi bütünlüklerini korumaları açısından gerek-
mekteydi. Bu tür bir kitaptada böyle tekrarların olması olağan ve kaçınıl-
mazdır diye düşünüyorum.

Öteki dört bölümü neden yalnızca tek bir başlık olan ve hepsini büyük 
bir küme olarak kapsayabilecek bir etik bölümü içinde düşünmediğimi de 
açıklamak isterim. “Etik Yazıları” bölümünde, onun daha çok, genel ola-
rak, etik konularına yaklaşımını içeren yazılarına öncelik vermeye çalış-
tım. Dikkatli okuyucunun gözünden kaçmayacaktır ki “Felsefenin Etiği”, 
“Felsefe Yapmanın Etiği” terimleri görünüşe göre yazarımız dışında daha 
önce bir başka düşünür tarafından da kullanılmamıştır. Üçüncü bölümü 
gerek bu açıdan, gerekse konunun kendine özgülüğünden dolayı ayrı 
tutmayı uygun gördüm. Son iki bölüme gelince, aslında “Biyoetik Yazı-
ları” başlığı altında “Tıp Etiği Yazıları” da toplanabilirdi; çünkü Biyoetik, 
Tıp Etiği alanını da kapsayan akademik bir alandır. Ancak, yazarın tıp 
kökenli bir bilimsel felsefeci olmasından dolayı Tıp Etiği’ne ayrı bir yer 
verme gereği çok da yersiz karşılanmasa gerek.

Önsözde yazarın bazı vurgulamaları ve harf seçimlerine dikkat çek-
mek isterim. Bazı yerlerde yazarın tırnak işareti kullandığını görüyoruz. 
Yazar bu işareti dikkat çekmek istediği kelimeleri belirtirken ya da vur-
gulama yapmak isterken kullanmaktadır. Ayrıca yazıların bazı yerlerinde 
bazı kavram ve terimler büyük harfler ile yazılırken, aynı kavram ya da 
terimlerin başka bir yerde küçük harf ile yazılmış olduğunu görüyoruz. 
Bunun nedeni bazı kavram ve terimler belirli yerlerde akademik bir alan 
olarak vurgulanırken, bazı yerlerde ise kavramın ya da terimin genel kul-
lanımına bir vurgu yapılmaktadır. Örneğin ‘etik’ teriminden akademik bir 
alan olarak söz ederken büyük harf, genel bir terim olarak kullanırken ise 
küçük harf kullanılmıştır.

Önsözü bitirmeden önce özellikle vurgulamak isterim ki bu metin-
lerde yapılan anlatım ve yazım yanlışlarının ve küçük değişikliklerle bu 
yanlışlıkların düzeltilmesi dışında yazılarda işlenilen konuların içerikleri-
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ne kesinlikle tarafımdan karışılmamıştır. Bunun yanında, kitaptaki ilgili 
bölümler için uygun metinleri belirledikten sonra, ilke olarak, özellikle 
metinlerin dergilere gönderilmeden önceki, henüz basılmamış hallerini 
dikkate alıp, bu metinler üzerinden çalıştım. Ancak metinlerin bu halle-
rine ulaşamadığımda yayınlanmış metinleri kullanmak zorunda kaldım. 
Metinlerin basılmamış örneklerini dikkate almamın ve bu konuda ısrarcı 
olmamın nedeni ise, yayınlanmış metinlerde ciddi boyutlarda, sözgelimi, 
yazılarda küçük ancak önemli yanlışlarla karşılaşmış olmamdır. Metinler 
üzerinde çalışırken bu yanlışları düzeltmek için yazarın kendisinden de 
yardım aldığımı belirtmek isterim.

Kitap hakkında bu genel bilgileri sunduktan sonra bana olan güvenini 
ve inancını hiçbir zaman kaybetmeyen, gerek akademik gerek yaşamsal 
hemen her konuda bana destek olan Yaman Hocam’a en derin teşekkür-
lerimi, minnet duygularımı ve saygılarımı sunmayı bir borç bilirim.

Yaman Hocam, bana olan güveninizi ve inancınızı hiçbir zaman kay-
betmemek dileği ve isteğiyle...
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Yaman Örs’ün Önsözü:  
Felsefede ve Etikte Anlam Çeşitlemeleri

İnsan toplumlarında ve onların birbirleriyle olan ilişkilerinde toplum-
sal, uğraşsal ve siyasal alanlarda yaşanan ahlaki sorunlar değişik ne-
denlerle çeşitlenip derinleştikçe, bunların çözümü konusunda insanların 
felsefeden beklentilerinin de gittikçe arttığını gözlüyoruz. Felsefe etkinli-
ğinin söz konusu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağı, karşılayabilir-
se bunun ne ölçülerde gerçekleşebileceği konusunu bu önsözde bir yana 
bırakabiliriz. Burada, bu konudaki beklentilerin, ayırdında olsunlar olma-
sınlar kişilerin “felsefi eğilimleri”ne bağlı bulunduğunu belirtmek yerinde 
olacaktır. Felsefe etkinliğinin, genel olarak kişilerin, özelde felsefecilerin 
ruhbilimsel özelliklerine en çok bağlı, en öznel olduğunu söyleyebilece-
ğimiz dalı olan Etik’deki, açık anlatımıyla Ahlaki Değerler Felsefesi’ndeki 
eğilim ayrılıklarının, yaklaşım ve görüş çeşitliliğinin ilkece daha da öne 
çıktığını söyleyebiliriz.

İleri sürdüğümüz bu “saptamalara” bağlı olarak, felsefeden söz açıl-
dığı zaman “Hangi felsefe?” sorusunu sormamız gerekir. Etik dendiğinde 
de “Hangi etik?” sorusunu sormamızın kaçınılmaz olduğu açıktır. Söz 
konusu “saptamalar” ve sorular, Biyoetik ve Tıp Etiği / Tıbbi Etik (günü-
müzdeki yaklaşık karşılığıyla Biyomedikal Etik) alanları için de, şu ya da 
bu ölçüde geçerli olacaktır.

Kitaptaki metinler, benim bu alanlarda yazdığım belli başlı (ve büyük 
çoğunluğu basılmış) yazılardan oluşmaktadır. Kitaptaki değişik yazılar-
da benim, kanımca Bilimsel Felsefe’nin en önde gelen temsilcisi Hans 
Reichenbach’ın “eleştirel bir izleyicisi” olduğum görülecektir.

Zaman içinde, Viyana Çevresi’nin Yeni Olguculuğu’yla ve Berlin Bilim-
sel Felsefe Derneği’nin Mantıkçı Duyusalcılığı’yla birlikte gelişen Bilimsel 
Felsefe bence doruğuna, 1933-1938 yılları arasında İstanbul Üniversi-
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tesi Felsefe Bölümü’nde de bulunmuş olan Reichenbach’ın çalışmaların-
da ulaşmıştır. Onun, belki felsefe dışındaki akademik çevrelerin, aydın 
çevrelerinin genelde daha yakından tanıdığı Bilimsel Felsefenin Doğuşu 
adlı başyapıtında Etik alanıyla ilgili bölümler, yazarınızın bu alanın “ne 
olduğu” ile ilgili görüşlerinin temel çıkış noktalarını oluşturmuştur. Bu 
durum, kitaptaki yazılarda bu yapıta seyrek olmayarak başvurulmasıyla 
kendini gösterecektir.

Yukarıda, yazıların yayına hazırlanması işini üstlenmiş olan Sevgili 
Zümrüt’ün önsözünde, onunla nasıl tanıştığımız ve bu kitap düşüncesi-
nin nasıl ortaya çıktığını okudunuz. O, bir yandan yüksek lisans, daha 
sonra doktora çalışmalarını yürütürken, bir yandan da, benim felsefe 
konusundaki yazılarımı ve bu önsözde belirtilen alanlardaki yazılarımı 
okumuştur. Onunla zaman zaman onların içeriklerini, ayrıca bunların 
dışındaki felsefe konularını tartıştık. Yetenekli, çalışkan, tartışmaya ve 
kendini geliştirmeye açık bir genç felsefeci olan Zümrüt’e, yazılarımla 
ilgili çalışmalarından olduğu ölçüde dostça ilişkimizden dolayı da gerçek 
bir teşekkür borçluyum. Bu borcumu, Zümrüt etik, biyoetik ve tıp etiği 
konularındaki belli başlı yazılarımın metinlerini okur, onları eleştirel bir 
süzgeçten geçirir, onlarla hesaplaşır ve ilgili düzeltme önerilerinde bulu-
nurken, bu alanlarda kendini geliştirmiş olmasıyla bir ölçüde de olsa öde-
miş olduğumu düşünüyorum. Bu konularla ilgili olarak kitapta gündeme 
getirilmiş olan yaklaşım ve görüşlerin, ülkemizdeki etik, biyoetik, tıbbi 
etik çevrelerine tanıtılmasında onun payının ne ölçüde önemli olacağı 
açık olsa gerektir.

Benim için bütün bunların anlamını ise, okuyucuyu bir yandan ilgili 
konularda bir tartışma ortamına çekerken, öte yandan da onda bu ko-
nulara yönelik bir düşünce açıklığı sağlamak amacım oluşturmaktadır.



Efil Yayınevi’nin, bu kitabın basım işleriyle yakın-
dan ilgilenen Genel Yayın Yönetmeni Fethiye Çolak 
Hanım ile üzerinde titizlikle çalışan grafik ve tasarım 
sorumlusu Zehra Yıldırım’a içten teşekkürlerimizle…

Zümrüt Alpınar

Teşekkür
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I. BÖLÜM: Örnekleriyle Yaman Örs’ün Bilimsel Felsefe Yaklaşımının Ana Çizgileri 3

Giriş:
Kısaca, Yaman Örs’ün Felsefi Bakış Açısı

Bu bölümde sunulan bu beş yazıyı seçme nedenim, buradaki yazıla-
rın Yaman Örs’ün felsefi bakış açısını yansıtan, onun değişik yönlerini 
veren ve birbirlerini bütünlemeleri açısından en uygun metinler olmala-
rıdır. Bu yazılarda yazarın zaman içinde hem felsefi, hem de düşünsel 
ilerleyişini görmek mümkündür. Buradaki yazıları kitabın ilk bölümünde 
kullanmamın nedeni ise, yazarın felsefi bakış açısını yakalayamadan etik 
metinlerini anlamada zorluk yaşanabileceğidir. Çünkü bir yazarın felsefi 
görüşünün, etiğe olan bakış açısını da etkilediği bilinen bir gerçektir. Bu 
bölümde sunulan metinlerin başlıklarına bir bakmak bile, aslında size 
yazarın felsefi bakış açısı konusunda hemen bir fikir verecektir. Yazar, 
mantıkçı pozitivist, mantıkçı empirisist ve en geniş anlamda da bir bi-
limsel felsefecidir. Şu noktada belirtmek gerekir ki felsefedeki (Yaman 
Örs’ün kendi terimlendirmesiyle) duyusalcılığın (emprisizmin) çağımız-
daki biçimi veya uzantısı olan Bilimsel Felsefe, felsefe etkinliğinin bir 
alt dalı olan Bilim Felsefesi ile karıştırılabilmektedir. Bilimsel Felsefe’ye 
yapılan bu vurgu, bu bağlamda daha çok Etik alanı ile ilgilidir. Bilimsel 
Felsefe, felsefe etkinliğindeki yöntembilgisel, yani metodolojik, ve yön-
temsel bir anlayışı, yaklaşımı ve dolayısıyla da belli bir akımı belirten bir 
terimdir; Bilim Felsefesi ise felsefe etkinliğinin bir alt dalıdır. Dolayısıyla, 
diyebiliriz ki, Etik’in daha çok uygulamalı alanlarındaki konuları nasıl ele 
alıp işleyeceğimizi yöntembilgisel olarak açıklayıp gösterdiğinden, Bilim-
sel Felsefe benim için de önem göstermektedir.

Bilim Felsefesi ve Bilimsel Felsefe ayırımını dile getirdikten sonra de-
nebilir ki, yazarın görüşünde felsefe, bilim kadar (az ya da çok) doğrudan 
ve net bir biçimde bize içinde yaşadığımız dünyayı açıklayamaz. Viyana 
Çevresi’nin anlatımıyla felsefe bir üst dildir. Yazarın yöntembilgisel yak-
laşımında felsefe, önermelerin, görüşlerin ve değer yargılarının vb. man-
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tıksal-anlambilgisel ve eleştirel bir süzgeçten geçirildiği bir üst etkinlik 
konumundadır.*

Burada ayrıca belirtmek gerekir ki, gerek metin başlıklarından, gerek-
se onların içeriklerinden Yaman Örs’ün oldukça açık bir dilinin ve içten 
bir anlatımının olduğu da görülecektir.

  

* Yaman Örs’ün görüşüne göre felsefe, önemli ölçüde dil ile bağlantılı olsa da, onu dile 
indirgemek ve dille özdeşleştirmek yöntembilgisel açıdan yetmeyecektir.
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Hangi Felsefe?* 

Geçen yılın sonları ile bu yılın başlarında** iki felsefe öğretim üye-
mizin, felsefenin birbirinden çok değişik iki ana bölümünde birer kitabı 
yayınlandı: Şafak Ural’ın “Pozitivist Felsefe” si*** Necla Arat’ın “Etik 
ve Estetik Değerler”i.*** İki yazarın işledikleri konuların değişik olmaları 
yanında, felsefi yaklaşımlarında da birbirlerinden büyük ölçüde ayrıldık-
larını görüyoruz. Ben burada her iki yapıtın üzerinde ayrı ayrı kısaca 
duracak, sırayla onların birer eleştirel değerlendirmelerini yapmaya çalı-
şacağım. Konuları ve yaklaşımları birbirlerinden öylesine uzak iki felsefe 
yapıtının bir başlık altında incelenmesinin nedeni ise, sanıyorum, yazının 
sonunda açıklığa kavuşmuş olacaktır.

Öte yandan bu yazı, belki ilgili bir alt başlığın bulunmayışının da be-
lirteceği gibi, salt bir kitap eleştirisi değildir; anlaşılacağı gibi, bir kitap 
tanıtma yazısı ise hiç değildir. Ben burada, adı geçen yapıtlarda ve bi-
rincisiyle ilgili kısa bir tantma-eleştiri yazısında ileri sürülen ya da görü-
nüşe göre varsayılan birtakım temel görüşlerden yola çıkarak felsefenin 
temellendirilmesi konusunda sınırlı da olsa birşeyler söylemek istiyorum.

Şafak Ural’ın “Pozitivist Felsefe” adlı yapıtında, (1) bir Giriş ve onu 
izleyen, genel anlamdaki bir “Pozitivizm Nedir?” sorusuna yanıt arandı-
ğı kısa bir ilk bölümle, yazarın tartışmasının ağırlığını oluşturan, “Tam 
Doğrulama Gerçekleştirilebilir mi?” başlıklı bir orta bölüm dikkatimizi 
çekmektedir. Kitabın alt başlığı da bu sonuncusunun yapıttaki varlık ne-
denini, yerini, daha doğrusu önemini açıkça ortaya koymaktadır: “Bi-
lim ve Felsefede Doğrulama”. Üçüncü ve son bölüm ise “Doğrulamanın 
Temelleri’ne” ayrılmıştır.

* Felsefe Tartışmaları, 5. Kitap, s. 112-120, (Mayıs) 1989.
** Bu yazı 1987’de yazılmıştır.(Yayın yönetmeninin notu.)
*** Kitaplarından bu yazının yazarına gönderdikleri için her iki felsefecimize teşekkürle-

rimi sunarım. (Yazar.)
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Sayın Ural’ın yapıtının doğrudan eleştirel değerlendirmesini yapmak 
yerine, daha doğru olarak bunun için temel çıkış noktaları oluşturmak 
üzere analitik felsefecimiz Arda Denkel’in onunla ilgili kısa, öz ve eleşti-
rel tanıtma diyebileceğimiz bir yazısında (2) tartışılan belli başlı noktaları 
ele almak istiyorum.

Sayın Denkel söz konusu yapıtla ilgili eleştirel değerlendirmelerinin 
başında, onun kapsamının aslında başlığının bize anlattığından daha ge-
niş olduğunu, bu başlığın gerçekte “Analitik Felsefe” gibi bir şey olabi-
leceğini söylüyor. (Denkel’in kendi yazısının başlığının bu sava uyması 
raslantı olmasa gerek.) Filozofumuzun**** üzerinde durduğu gibi kitapta 
Frege, Russell, Wittgenstein, Tarski gibi “hiç de pozitivist olmayan” dü-
şünürlere de yeni pozitivistler ölçüsünde yer verilmiştir. Eleştirmenimiz 
bunun ötesinde C.I. Lewis gibi pragmatistlere, Quine, Strason gibi geç 
dönem analitik felsefecilere ve Reichenbach gibi bir analitik düşünüre (ki 
bu noktaya ilerde değineceğim) yer ayrılmış olmasına da dikkatlerimizi 
çekip, bu çeşitlilik ve özellikle analitik felsefeye verilen ağırlığın gerçek-
te olumlu oluşundan söz ediyor. Sayın Denkel’in değerlendirmesinde 
büyük ağırlık taşıyan bir yön, Ural’ın yapıtında eksik işlenen birtakım 
kavramların gerçek anlam ve işlevlerinin nereden kaynaklandıklarının 
tartışılmasıdır; bunun ötesinde onun bir felsefe kitabı olarak, daha doğ-
rusu bir felsefe yapıtı oluşuna karşılık, eleştirel boyuttan yoksun oluşu 
üzerinde de önemle durulmaktadır. “Sonuçta pozitivizmi ve öbür analitik 
yaklaşımları tanıtan çeşitli metinlerden yapılmış bir aktarmalar albümüne 
dönüşmesi tehlikesinin doğduğu” bir yapıt ortaya çıkmıştır.

(Denkel’in, gerek kullandığı Osmanlıca terimler gerekse genel anlatım 
açısından yazarın diliyle ilgili eleştirilerine tümüyle katılıyorum; ne yazık 
ki darlığına ve başlangıçta çizdiğim çercevenin dışına çıkmamak amacı-
na bağlı olarak bu konuyu burada işlemiyorum.)

Benim buradaki amacım analitik felsefeyi ve pozitivist akımı kendi 
“içlerinden” değil, temel bir metodoloji yaklaşımıyla “dışardan” ele al-
mak olduğu için Sayın Ural’ın yapıtını ayrıntılarıyla tartışmayı düşün-
müyorum. Yukarıda da değindiğim gibi bunun yerine gerek yazarımızın, 
gerekse eleştirmenimizin (ki onun yapıtla ilgili genel eleştirel tutumunu 
ya da yaklaşımını benimsiyorum) düşüncelerini kendi bağlamım ya da 
sorunsalım içinde, doğrudan olmaktan çok arada belirttikleri noktaları ve 
bunlardan çıkarılabilecek sonuçlar yoluyla ele almak istiyorum.

Yazarımız Ural, Sayın Denkel’in üzerinde durduğu gibi analitik felse-
feyle pozitivist felsefeyi birbirinden ayırmamaktadır. Kanımca bu, genel 
olarak felsefe etkinliği açısından çok büyük bir gediktir. Ancak eleştir-
menimizin de bu ayrımın üzerinde yeterince durmadığını görüyoruz.

Felsefenin evrimi boyunca ortaya çıkmış belli başlı akımları genel bir 
açıdan bölümlendirirsek, analitik felsefe ile pozitivist akım kuşkusuz bir-

**** Bu yazıda “filozof” ve “felsefeci” terimleri, aralarında bir ayrım yapılmadan kullanıl-
maktadır. (Yazar.)
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birlerine çok yakın düşeceklerdir. Yaklaşımlarında ussallığın (rasyonelli-
ğin) ve nesnellik kaygısının önde gelişi, bilim etkinliği ile yakın ilişkileri, 
felsefi sistemler kurmaya karşı oluşları, bilginin kaynağının insan usunda 
değil dış dunyada olduğunu kabul edişleri (dolayısıyla empirik temelli 
akımlar oluşları), yöntemlerinde kavramsal ya da mantıksal çözümleme-
nin çok önemli bir yerinin bulunuşu gibi pek çok temel yönlerden ortak-
lıkları dikkate alınırsa, felsefe etkinliğinin ayrıntıların söz konusu olmaya-
cağı bir ilk bölümlendirilmesinde bu iki akımın aynı kümeye konulmaları 
hiç de yetersiz kaçmayacaktır. Ancak belki hiç bir bölümlendirmenin, 
dolayısıyla onun sonucunda ortaya çıkan kümelerinde kesin ya da değiş-
mez olmadıklarını, yani belli bir konuda bölümlendirme için alınan ölçüt-
lerin değişmesiyle kümelerin de değişebileceğini göz önüne alırsak, bir 
başka temel görüş açısından bakıldığında felsefe etkinliğindeki belli başlı 
akımların daha başka kümeler oluşturabileceğini düşünebiliriz.

Analitik felsefenin çok önde gelen bir özelliği var ki sanırım şimdiye 
dek onun üzerinde durulmamış ya da bu nokta gözden kaçmış diyebi-
liriz. Pozitivist, belki de özellikle yeni pozitivist felsefenin tersine, ana-
litik filozofların etkinliklerine metodoloji açısından ve yakından, diyelim 
ki “analitik” bir yaklaşımla bakarsak, bunların belki bütün öteki felse-
fe akımlarıyla ortak bir yönünün bulunduğunu görebilir; bunu “dünyayı 
anlamak ve açıklamak” savı biçiminde dile getirebiliriz. (Burada bilim 
etkinliğini gündeme getirmek, ki bu bizi ilginç olarak Russel’ın konuyla 
ilgili düşüncelerine de götürebilir, sanıyorum konumuzun genel akışını 
oldukça değiştirebilir.)

Oysa genellikle bilinir ki, pozitivist filozofların temel savları, felsefe 
etkinliğinin bilimde olduğu gibi dünya ile doğrudan ilişki kurmak gibi bir 
özelliğinin bulunamayacağı, onun başlıca işinin en başta bilimin önerme-
leri olmak üzere “anlamlı” her türlü savın, görüşün ve değer yargısının 
mantıksal,kanımca daha açık ve yerinde bir terimle mantıksal-anlam-
bilgisel (“logico-sémantique”) süzgeçten geçirildiği bir üst-dil (bence 
daha kapsamlı ve daha doğru olarak “üst-etkinlik”) biçiminde düşünül-
mesi gerektiğidir. Analitik fesefecilerin ise gerek epistemoloji (örneğin 
Hume,Russell) gerekse ontoloji (örneğin Quine, Strawson) alanında ver-
dikleri ürünler çok açık olarak, gösterdikleri çabanın dünyayı doğrudan 
anlamak ve açıklayabilme yönünde olduğuna tanıklık ediyor.

İlginç olarak, eleştirmenimiz Denkel’in yapıtlarından biri “Nesne ve 
Doğası” adını taşımaktadır ki, örneğin pozitivist eğilimli bir kişi olarak 
yazısını okumakta olduğunuz ben, bu konunun ancak bilimin etkinliği 
ile ortaya konabileceği kanısındayım. Daha da ilerisi, bilim adamlarını 
“nesne(lerin) doğası” değil, ilke olarak tüketici olduklarını söyleyebile-
ceğimiz ve kendi alanlarının ontolojisini oluşturan varlıklar (nesneler), 
bunların özellikleri, aralarındaki ilişkiler ve (filozofların pek dikkate alma-
dıklarını belirtebileceğimiz) süreçler ilgilendirmektedir. İşte bütün bunlar-
dan sonra, bütün nesneleri temsil ettiği anlaşılan bir “nesne’nin” ne gibi 
bir “doğası’ndan” söz açılabileceğini belki en başta analitik filozofların 



I. BÖLÜM: Örnekleriyle Yaman Örs’ün Bilimsel Felsefe Yaklaşımının Ana Çizgileri8

yapıtlarında buluyoruz. Ancak bugün için, ontolojiye eğilecek filozoflara 
ilgilenme alanı olarak pozitivist filozofların belirttikleri şu iş kalmaktadır: 
Bilimlerin konu birimlerini oluşturan nesne, özellik, ilişki ve süreçlerini, 
demek oluyor ki empirik dünyanın gerçeklerinin en genel ortak yönlerini, 
bilim etkinliğinin ürünlerine yakından bakarak kavramsal düzeyde ya da 
kavramsal açıdan incelemek.

Ontoloji ya da varlık(lar) bilgisine oranla “bilgi” ve “bilmek” kavramla-
rıyla felsefe açısından daha yakın ilişkinin bulunduğu söylenebilecek (ki 
bu nokta gerçekte çok kuşkuludur, doğaldır ki yine pozitivist yaklaşımın 
ışığında) alan, epistemoloji ya da bilgi kuramı olmuştur. Burada da bilimin 
ağırlığını artan bir biçimde görüyoruz. Örneğin, özellikle Piaget ve arka-
daşlarının çocuklar üzerindeki çalışmalarından sonra belleğin, filozofların 
eskiden beri tartıştıkları biçimde geriye doğru giden birtakım ansal izlerin 
canlılık kazanmasıyla değil, değişmeler, yerine göre önemli çıkartma ve 
eklemelerle, demek oluyor ki bir yeniden yapım biçiminde gerçekleştiğini 
ya da işlediğini ortaya konmuştur. (Filozofların belleğin işlemesiyle bir-
likte unutma gerçeğini ne ölçüde ele almış oldukları belki araştırılmaya 
değerdir.) Çağımızda biyofizik, nörobiyoloji, psikoloji ve ilgili başka alan-
lardaki gelişmelerle birlikte, daha önce filozofların üzerlerinde düşünce 
geliştirdikleri algı, bellek, düşünme, giderek kavram ve bilgi oluşturma 
(ve pek üzerinde durmadıkları öğrenme) gibi ansal işlevlerde artık bilim-
sel bilgi üretebiliyor. Bu alanda da filozofun yapacağı iş, geçmişlerden 
gelen mantıksal-anlambilgisel çözümleme birikimini bilimsel kavramların, 
bunların arasındaki ilişkilerin açıklığa kavuşturulması, belirginleştirilme-
si yolunda kullanmak olsa gerektir. Felsefeyi eski bilişsel (“cognitif”) 
işlevinde görmek artık sonuç getirmeyen bir çabayı gerektirmektedir. 
Sanırım bu konuda gözden kaçan çok temel bir nokta bilimle felsefenin 
birbirinin karşıtı değil, bütünleyicisi iki etkinlik olduklarıdır.

Sayın Denkel, yeni pozitivizmin en önde gelen adlarından Hans 
Reichenbach’ı analitik bir filozof olarak sunmaktadır. (2) Sanıyorum bu 
da, bir yanda belli bir akım olarak analitik felsefe ile, öte yanda ona ek 
olarak yeni pozitivizm, ayrıca belki en başta Aristo ile gelişmeye başla-
mış ve birçok filozofun felsefe yapma aracı olmuş felsefi çözümlemenin 
ayrılığının gözden kaçmasından ileri gelmektedir. Bu ikisinin özdeşleştiri-
lemeyecekleri gözden uzak tutulmazsa, Sayın Denkel’in yazısının başlığı 
da, belki tümüyle yerinde olmasa da Sayın Ural’ın kitabının başlığıyla 
birlikte “Analitik Yönelimli Felsefe” olarak ya da buna benzer bir terimle 
adlandırılabilirdi; ancak kuşkusuz bu bir öneri biçiminde değil, önemli 
gördüğüm bir noktaya dikkati çekmek olarak değerlendirilmelidir.

Pozitivizmin karşısında düşünüldüklerinde etkinliklerinin analitik fel-
sefe ile birlikte özdeş kümeye (bağışlanmak umuduyla, özdeş “kefeye”) 
konulması belki çoğu geçmiş çağların özlemini çekebilecek, çoğunlukla 
“spekülatif” eğilim taşıyan klasik yaklaşımlı filozofların, bu arada örneğin 
bir yandan yeni Kantçılar, idealistler, varoluşçular, giderek irrasyonalist-
lerin, öte yandan materyalistlerin istemeyecekleri bir birliktelik doğur-
muş olabilir. Sanırım bu, belki daha büyük ölçüde analitik filozofların 
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kendi açılarından da geçerlidir. Ancak, felsefe etkinliğine temel bir me-
todoloji yaklaşımının götürdüğü sonuçlardan birinin bu olması kaçınılmaz 
görünüyor.

Yine öyle görünüyor ki felsefi kuşkuculuk belli bir sınırı aştığı zaman, 
empirik filozoflar arasında analitik eğilimli olanları rasyonalist alana çe-
kebilmekte ilk bakışta olmasa da derinde ve spekülatif diyemesek de 
yalancı bilişsel (“pseudo cognitif”) olarak adlandırabileceğimiz, olup bi-
tenleri doğrudan açıklayabilme savına götürebilmektedir. Bu tutumun 
belki en önde gelen temsilcilerini İngiliz empirik filozofları arasında, örne-
ğin Hume’la Russell’da buluyoruz. Bu filozoflar ve Aristo’dan başlayarak 
birçok filozof, temelde bir araç olan felsefi çözümlemeyi, kuşkuculukları-
nın etkisi altında çok büyük ölçüde ve denetimlerinden çıkacak biçimde 
spekülasyon ya da gerekçesiz uslamlamanın hizmetinde kullanmışlardır. 
Denetlenemeyen felsefi kuşkuculuğun altında, kuşkuculuk eğilimi için 
genellikle söz konusu olduğu gibi birtakım önemli psikolojik nedenlerin 
bulunmasını bekleyebiliriz (bu konu için bkz. Reichenbach (3) s.31 vb.). 
Daha doğrusu bununla ilgili olarak felsefede kesinlik arayışı konusunda 
büyük ansal hüner istediğini söyleyebileceğimiz analitik felsefenin, belki 
hiç de uzak olmayan bir gelecekte uygulamalı mantık’a dönüştüğünü 
gözlersek buna pek şaşmamalıyız sanırım. Matematiğin ve bilimin geliş-
mesinin incelenmesi gösteriyor ki uygulamalı matematik, salt matema-
tikten çok bilim etkinliğinin gereksinimlerine bağlı olarak ortaya çıkmıştır.

Diyebiliriz ki klasik olarak nitelendirebileceğimiz felsefe etkinliğini yü-
rüten filozoflar, salt mantığın (ve matematiğin) ürünleri olan içeriksiz (ya 
da, boş analitik) kümelerle dış, algılanır dünyanın olgularının ve bunların 
(atom, gen bilinçaltı çatışma vb.) kuramsal, dolaylı olarak saptanabilir 
uzantılarının dile getirildiği empirik (ya da dolu, içerikli) kümeleri birbirle-
riyle karıştırmışlardır (bu konu için bkz. Taylor (4), s. 46-59). 

Analitik-sentetik önermeler ayırımını1 ve bu alanda özellikle Kant’tan 
beri görülen gelişmeleri burada tartışmamıza pek olanak bulunmadığı 
açık olmalı. Yine de bu bağlamda birtakım temel noktalara dikkat çeki-
lebilir.

Empirik dünyaya değin istisna kabul etmeyen “evrensel genelleme-
ler”, yukarda sözü edilen klasik felsefe yaklaşımının sonucunda ortaya 
çıkmış olmalı. Salt mantık ve salt matematiğin “istisna tanımayan” öner-
meleri, ki her önermenin altında ontik-epistemik konu birimleri olarak 
çeşitli kümeler bulunmaktadır, empirik dünyada olup bitenlere ilişkin çe-
şitli kümeler dile getiren önermelerle eş tutulamaz. İkinciler en azından 
a priori olarak böyle bir kesinliğe sahip değildirler; gerçekte ise onlar 
ancak belli ön koşullara bağlı olarak ortaya konulabilirler. Ancak, yine 
felsefi kuşkuculuğun getirdiğini söyleyebileceğimiz bir tutumun, zaman 
içinde felsefenin ve bilimin gelişmesindeki bir tutumun, zaman içinde 

1 Yaman Örs, ‘ayırım’ ve ‘ayrım’ kelimelerini bu kitaptaki tüm metinler için aralarında 
bir fark olacak biçimde kullanmaktadır. ‘Ayırım’ kelimesi ‘ayırma eylemi’ni, ‘ayrım’ 
kelimesi ise ‘fark’ı nitelemektedir.
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felsefenin ve bilimin gelişmesindeki yeri de yadsınamaz sanırım; gittik-
çe daha kapsamlı kuramsal önermelerin, bunların dayandığı kuram ve 
kuram benzeri genellemelerin ortaya çıkışı gözlem, deney vb. empirik 
öğelerin de katkısıyla başka türlü gerçekleşemezdi sanırım. Öz olarak, 
kuram geliştiren bilim adamlarının ve özellikle filozofların algılanır dünya-
yı, insan merkezli ansal genellemelerin etkisi altında bir tür ülküleştirme 
(“idealleştirme”) eğiliminde oldukları söylenebilir.

Benim burada çok öz biçimde de olsa vurgulamak istediğim, alt man-
tık ile salt matematiksel önermelerindeki kesinliğin empirik önermelerde 
ve genellemelerde aranmaması gerektiğidir. Tümel kavramının evrimin-
de aile benzerlikleri düşüncesine gelinmesinin çağımızda oluşu bir ras-
lantı mıdır? Yoksa felsefenin kendi evriminde vardığı nokta ile birlikte, 
bilimin gelişmesinin, bu arada belirsizlik ilkesi ve olasılıklar düşüncesinin 
ortaya konmasının bir sonucu olarak da görülebilir mi? Karmaşık yapılı 
ve birbirine geçişi olan tümellerin temsil ettiği empirik kümeler arasında 
kesin sınır koyulmazlık olduğunun (burada acaba Zeno’nun paradoksları-
nı da anımsayabilir miyiz?) anlaşılması, tümellerin bir ağ oluşturduğu (5) 
düşüncesinin ortaya çıkmasına katkıda bulunmuş olabilir.

Buraya dek tartışılanlar, felsefenin bilginin çözümlenmesiyle ilgili olan 
ve bilgi felsefesi olarak adlandırılan anabölümünün içinde yer almak-
taydı. Bunu, yukarda da sözünü etteğimiz ve gittikçe “bilimselleştiğini” 
ileri sürdüğümüz bilgi kuramı ve epistemoloji alanı ile karıştırmamak ge-
rekiyor. İşlevsel açıdan onunla büyük ölçüde ortaklığı bulunuyorsa da, 
yukardaki yorumlar yerindeyse, bu anabölüm daha yerinde olarak bilim 
felsefesi (ve tek tek bilimlerin felsefeleri) ile örtüşüyor gibidir. Günlük ya-
şamdaki yargı ve bilgi savlarımız da bu alanın içinde, daha doğru olarak 
belki çeperine yakın bir yerde ele alınabilir.

Felsefenin öteki büyük ya da ana bölümü ise değerler felsefesi olarak 
bilinegelmiştir. Bu alanı da en başta adını verdiğim ikinci yapıtın çok öz 
de olsa eleştirel bir değerlendirmesi çerçevesinde ele almak benim açım-
dan daha doğru olacaktır.

Arat’ın yapıtı (6) şu bölümlerden oluşuyor: (1) Antik çağın ahlak fel-
sefesi, Antik çağın sanat felsefesi; Antik çağda etik ve estetik değerler 
arasındaki ilgi sorunu. (2) 18.Yüzyıl İngiliz ahlak felsefesi; 18.Yüzyıl İn-
giliz sanat felsefesi; 18.Yüzyıl İngiliz felsefesinde etik ve estetik değer-
ler arasındaki ilgi sorunu: kalokkagathia (güzel-iyi). Yazarımız, yapıtının 
sonuç olarak belirlediği son altbölümlerde ‘güzel-iyi’nin temellendirilmesi 
çabasını göstermektedir.

İki yazarın işledikleri konular ve genel felsefi yaklaşımları çok değişik 
de olsa Denkel’in, Ural’ın yapıtına yönelttiği temel eleştirilerden biri ka-
nımca bir ölçüde daha az olmak üzere Arat’ın kitabı için de ileri sürüle-
bilir. Burada da yorumlayıcı-açıklayıcı olmaktan çok temelde betimleyici 
olan bir tutumun söz konusu olduğunu gözlüyoruz. Bu yüzden ve buna 
ek olarak belki bir ölçüde de kitabın konusu gereği, durağan bir felsefe 
yaklaşımının çalışmaya egemen olduğu görülmektedir.


