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ONSOZ 

Bu tez bir bilim sosyolojisi tezidir; bilimsel bilginin 

sosyolojisi · hakkmda bir tezdir. Bildigim kadanyla bilim 

sosyolojisi alanrnda Ttirkiye'de yaptlan ilk akademik 

<;ah§mad1r. Biiti.in 11 ilkler 11 zordur ve 11 ilkler 11 in zorluklann1 

diger bi.iti.in ilklerle payla§Ir. Bu nedenle ne bir 

"mi.ikemmellik 11 iddias1 ta§tr ne de burada abart1yla 
kayt.kdikhill·cck hir "111l·1.iycti" vard1r. 

Kaydedilmesi gereken en onemli ozelligi, bu <;alt§mamn 
11 bilim 11 dedigimiz devasa olgunun sosyolojik a<;tdan nas1I ele 

almacag1, bilim'in Ttirkiye'den nastl gori.indilgti konusunda bir 

k1s1m ipu<;lan verme te§ebbi.istinde bulunmas1dtr. bu <;ah§ma, 

bilimi yalmzca bir yoni.iyle ele almaktad1r. Bu ozelligi ile 

sadece bir ba§lang1<;, bir giri~, bir denemedir. Cevap vermek 

istedigi temel soru §Udur: Bilim ve bilimsel bilgi nedir, 
nas1J in~a edilmekte ve me~rula~t1nlmaktad1r? 

Ara§ttrma silrecinin ba~rnda, Tiirkiye ile ilgili bir 

fenornenden yola 91km1§tim. Ttirkiye'de uzun zarnandan beri 

bir entelektilel kibirlenme, bir episternik kaos, veya bu 

9ah§rnanm terirnleriyle bir epistemik kirlenrne, bir episternik 

bunahrn ya§and1gm1, Ti.irk entelekti.iel hayatma fizyonornisini 

veren ternel ozelligin, bu epistemik bunaltm oldugunu 

di.i§iiniiyordurn. Ara§ttrma faaliyetim bana, bu kaosun 

a<;tklanrnasrnrn kolayca i.istesinden gelinebilecek bir 1§ 

olmad1grn1 ogretti. Zarnammrn ve giici.imtin s1mrh oldugunu 

dti§tinerek tezi daraltlma yolunu tercih ettirn. 11 Epistemik 
Cemaat11 tezi boyle bir silre9ten dogdu. 

Sosyologun gore vi 11 olam 11 gorrnek ve a<;tklarnaktu; 

"olrnas1 gereken"i degil. Olmas1 gereken hakkrnda konu§rnak 

yalmzca ahHik<;tlarrn gorevi olabilir. Tezim, "olmas1 gereken" 
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hakkmda baz1 imalara sahip olabilir; fakat ben tez boyunca, 
bilimin ve bilimsel bilginin ne olmas1 gerektigi, nas1l olmas1 

gerektigi, bilimin nas1] icra edilmesi gerektigi yolunda 
gorii§ I ere yer vermekten oze 11 i k le ka~rnc.h m. Dahas1, 

c;ah§mamm, bilimin ve bilimsel bilginin "kesinlikle", tezde 

gosterildigi §ekilde olduklan yolunda bir iddias1 da yoktur. 

Bu tezin bilim ve bilimsel bilgi hakkmda c;izdigi resim, bilimin 

ve bilimsel bilginin miimkiin birc;ok resminden yalmzca 
biridir. 

Bununla birlikte tezim, Tiirkiye'de icra edilen entelektiiel 

faaliyetin ve Tiirkiye'deki modern epistemik cemaatleri ic;ine 

alan ve Bati'da bulunan bir global epistemik cemaatin 

merkezine bagh bulunduklan yolunda ac;1k bir imas1 vardIT. 

Apa91k olgulan reddedecek veya gormezlikten gelecek 

halimiz yok. Eger durum gerc;ekten buysa, onu 

degi§tiremeyiz. <;ah§manm giindeme getirdigi ve tartt§maya 

ac;t1g1 soru §U: Kim, nerede, ne zaman, hangi epistemik 
cemaate bagh? Bu soru tezim ve benim kendim ic;in de 

gec;erlidir. Bu c;ah§mada bilime, bilimsel epistemik cemaat 

ic;inde bir noktadan bak1lm1§tIT ve bu tezin sahibi modern 

bilimsel epistemik cemaate baghd1r. Bunu burada ozellikle 

belirtmeyi bir tiir entelektiiel diiriistliik say1yorum. 

Tez 

kar§1smda 

bol iimiin 

c;alt §malan m SITasrnda, 

sayg1yla egildigim hocam 

ba§kam Prof. Dr. Sayrn 

entelektiiel haysiyeti 

ve bagh bulundugum 

Baykan SEZER, ilk 

miisveddelerimden baz1Ianm okuyarak tezim konusunda c;ok 

degerli ikazlarda bulundu ve bana 9ah§may1 yiirlitebilmem 

ic;in cesaret verdi. Buna §iddetle ihtiyac1m vardi. Ona 

minnettanm. Tezimin, onun Dogu-BatI <.;at1~mas1 Teorisi 
c;erc;evesine yerle§tirildiginde daha btiyiik anlam 
kazanacagrndan §iiphem yok. 

Tez 9ah§mam1 yoneten sayg1deger hocam Doc;. Dr. Omit 

Meric; Y AZAN, dort y1h a§krn bir sure ic;inde yapt1g1m1z tez 

gorti§melerinde beni sabIT ve ilgiyle dinJedi, benimle tartl§tI 

ve bana yol gosterdi. ilk eskizlerimi okuyarak bana, ba§ka hie; 
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kimseden duyamayacag1m ikaz ve tavsiyelerde bulundu. 

Bi.iti.in bunlarm, Tiirkiye'de henilz c;ok yeni bir disiplinde 

(bilim sosyolojisi) c;ah§maya ba~lam1§ bir ogrenci ic;in ne 

kadar onemli ve anlamlt oldugunu dile getirmeye bile gerek 

yok. (Bu tez yalmzca bana ait bir tez degildir; harcad1g1 emek 

ve zaman dikkate ahndtgmda, bilytik bolilmtiyle ona aittir.) 

Yine hocam Do9. Dr. Saym Korkut TUNA, tezimle 

yakmdan ilgilendi ve <;ok faydah metodolojik tavsiyelerde 

bulundu. Hocam D0<;. Dr. Sayrn Mahmut ARSLAN, biittin bir 

ogrenciligim suasmda bana <;ok s1cak bir ilgi gosterdi. Her 

ikisine de <;ok te§ekkiir ederim. 

Bu <;ah§mada one siirdtigtim alt§tlm1§tn d1~rnda ve 

"kurald1~1" dii§i.incelerimi anlay1~la kar~1layacaklar1n1 

dii§iinerek onlarm (hocalanmrn) ho§gortisiine s1grn1yorum. 

Son olarak, bu <;ah§manrn ytiriittilmesinde maddi ve 

manevi emekleri bulunan Zehra ve Muammer ARSLAN'a, 

Nesrin ve ~iikrii KARACA'ya, Yusuf OZASLAN'a, Ay§egtil ve 

Can iKiZLER'e, l§m ve Erkan MUMCU'ya, Tun<; Hakan OZER, 

Mustafa KUTLU, Atilla AKAR, Ali TOPUZ ve Leyla UGURLU'ya, 

kiitilphanelerinden yararlanmama izin verdikleri i9in ilhan 

KUTLUER, Ahmet KOT ve Hayati TUFEK<;iOGLU'na burada 

te§ekkilr etmeyi insani bir gorev say1yorum. 

N 

Hiisamcttin ARSLAN 
istanhul, 1991 



Bu tez, "bilimsel bilgi''. orneginden yola c;1kilarak yap1lm1i;; bir 

bilgi sosyolojisi incelemesidir. Ele ald1g1 konudan dolayi "meta
bilim (meta-science)" veya "bilimin bilimi" c;abs1 albnda yer alan 

"bilimsel bilginin sosyolojisi" veya "bilim sosyolojisi" disiplininin 

s1n1rlan ic;inde degerlendirilmelidir. incelemenin albn1 c;izdigi ve 
makul bir ac;1klamas1n1 yapmak istedigi ana varsayim §udur: 

Bilimsel bilgi dahil, biitiin bilgi tiirlerinin varolu~ temeli epistemik 
cemaattir. Eger epistemik cemaat varhk kazanamamu1sa. bllgi de 
varolamaz; epistemik cemaat genelde biitiin bilginin, ozel olarak 
da bilimsel bilginin sine qua non'udur. 

<;al1§man1n giri§ boli.imi.inde s6ylenn1esi gereken §eylerin ilki, 

tezin, tez hazirlama si.irecinin ba§lang1c1nda tasarlanm1§ bulunan 
daha kapsamh bir inceleme projesinin yaln1zca bir boli.imi.i 
oldugudur. <;ah§maya ba§larken, Ti.irk entelekti.iel hayatin1n, 
mevcut ac;1klamalan d1§1nda. mevcut ac;1klamalanndan daha 
bi.iti.inci.i, daha ni.ifuz edici ve daha teorik bir yorumuna ihtiyac; 

duyuldugunu di.i§i.inmi.i§ ve entelekti.iel hayatim1z1n sergiledigi 

kaosu gozoni.inde bulundurarak tezimi bir "entelekti.iel bunahm" 
tezi olarak tasarlam1§bm(*). ilk projemin ad1 "Tiirkiye'de Epistemik 

(*) Tez c;;ah~mamm ba~Iang1cmda her yeni ba~layan ara~tmnac1 gibi ben de 

ara~tmna olguma (Tiirkiyede Eplstemlk Bunahm) ku~bakJ.~1. mermer bir 

dagdan baklyordum. A~ag1daki her~ey yerli yerinde ve muntazamd1. 

incelemek isted@m konuya daha yakmdan bakma firsah buldugumda, goz 

korkutucu zorluklarla yi.izyi.ize geldim. Bu zorluklann en ba~ta geleni, 

"teorlk ~er~eve" problemiydi. Teori olmad1gmda, olgulann "olgu" 

olamayacaklannm ve dolay1s1yla Insana hic;;bir ~ey soyleyemeyeceklerinin 

bilincindeydim. Dahas1, bir olgu olarak "Tiirkiye'de. Epistemik Bunahm"m 

bizatihi kendisinin neden bir "olgu" ozelligi ta~1d1gmm ac;;1klanmas1 ic;;ln de 

teori !}artlt. Olgular teorilerle in!}a edilirler; teoriler yoksa olgular da yoktur. 

Teoriler yoksa yorum veya ac;;1klama da olamaz. Yine apac;;1k bir hakikattir ki 

teoriler olgulardan once gelirler. Teorik c;;erc;;eve probleminin ustesinden 

gelebilmek ic;;in Bah'da yaptlm1~ meta-bilim incelemelerine (bilim sosyolojisi 

ve blllm felsefesl incelemelerine) ba~vurdum. Bu konuda battlilar c;;ok uzun 
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Bunahm"d1 ve ~oyle bir varsayimdan yola c;1kiyordu: Tiirkiye'de 
ondokuzuncu yiizy1hn ba,mdan giiniimiize epistemik bir bunahm 
ya,anmaktadu. Bu bunahm1n kaynag1Ii~a. biitiiniiyle toplumun 
degil, ondokuzuncu yiizy1hn ba~larinda Osmanh 
imparatorlugu'nun Bab iilkelerinde, Babh Devletler'in de Osmanh 
imparatorlugu'nda tesis ettigi el~ilikler ve yine Batih Devletler'in 
Osmanh topraklan iizerinde tesis ettigi "yabanc1" okullar ekseni 

bir yolu arkalarmda birakrm~lard1 ve sozkonusu incelemeler devasa bir 

kiilliyat olu~turuyordu. Tez siirem boyunca bu kiilliyatla ugra~tim. Bir 

bilimsel disiplinin . dilini ogrenmek, insanm ana dilini ogrenmesinden 

neredeyse daha zordu. 

Bu c;;ah~madan da anla~ilacag1 iizere, teorik c;;erc;;eve sorununu 

enfom1asyon diizeyinde k1smen hallettigim halde, yaz1ya dokrne veya 

kaleme alma di.izeyinde halletmeyi ba~aramad1m. Dolay1s1yla elinizdeki 

c;;ah~mada, ilk projemde yer alan "Teoriler ve Olgular", "Bilimperestllk 

(Scientism) ya da pozitivizm" ("Scientism" kavrammm "bilimperestllk" 

kavrarruyla kar~1lanabilecegi dii~iincesinin sayg1deger hocam Da<;. Dr. Omit 

Merle;; YAZAN'a all oldugunu ve bu du~ilncenin tezim silresince c;;ok zihin 

ac;;1c1 bir fonksiyon icra etugini burada belirtmeyi diirilstli.ik say1yorum.). 

"Modem Bllimlerin Tiirk.iye'ye Glrlfli" ve "Tiirkiye'de Epistemik Bunahm" 

ba~hklan altmda vem1eyi dii~iindiigiim boliimler yer almad1lar. Eger bir 

eksiklik say1lacaksa, herbiri ayn bir tez hacmindeki bu konulann 

c;;ah~mada yer almasmm, boylesine kapsamh bir c;;ah~may1 yiiriitebilecek 

lojistik destekten mahrumiyetime atf edilerek anlay1~la ka~ilanacagm1 limit 

ediyorum. 

ilaveten ba~lang1c;;taki geni~ kapsamh projeme gore kaleme alm1~ oldugum 

ve tezin "Bilgi Sosyolojisi" bolilmunde yer alan Durkheimci bilim 

anlay1~mm son zamanlarda bilim sosyolojisinde gerc;;ekle~Urilmi!i? bulunan 

baz1 omek ac;1klamalanna. bu konuda gerekli malzemeyi temin etugim 

halde onlan yaz1ya d5kemedigim ic;;in yer veremedigimi belirtmek ve ilgili 

durumdan dolayi mahcubiyetimi dile getim1ek isterim. 

2 



etrafmda dogarak biiyiim~ entelektiiel bir ziimrenin, bir epistemik 
azmhjm, bir epistemik cemaatin bunahnudlr<*). 

Bu varsayim1 one siirerken, genelde bunahm ve ozel olarak da 
epistemik bunahm konusunda zihnimde baz1 on bilgiler vardI. 
"Bunahm"1n bir olaydan <;Ok bir sure<; oldugunu du§um1yordum. 

Turk entelektuel hayatI soz konusu oldugunda bu siirec;; 

ondokuzuncu yiizyihn ba§1ndan beri devam ediyordu. Toplumsal 

bir sure<; olarak bunahm "birey"e atifta bulunmaz. Epistemik 

bunahm da boyledir. Epistemik bunahm hic;;bir §ekilde, toplumsal 

baglar1ndan tecrit edilmi§ doga durumunda bir amipe, bir Homo 
Sapiens'e, bir birey'e imada bulunmaz. Doga durumunda birey, 
Bat.I du§iincesinin tarihi geli§imi i<;inde in§a edilmi§ bir kurgu veya 
daha yerinde bir soyleyi§le bir mit'tir. Yeryl.izunde giiniimiize kadar 
"doga durumunda bir insan1n" ya§ad1g1na tan1k olunmam1§tir. 

Epistemik bunabm daha <;ok, entelektuel bir ziimrenin veya 

epistemik bir cemaatin ya da epistemik cemaatlerin bunahm1na 

atifta bulunur. Aynca, dii§unceler, teoriler, bilgi sistemleri ve 

diinya gorii§leri de bunalmazlar. Bunalan ve epistemik bunahm1 
ya§ayanlar, sozkonusu dU§Unceleri, teorileri, bilgi sistemlerini ve 

dunya gorii§lerini in§a eden, i§leyen, uygulayan, geli§tiren ve daha 

sonraki ku§aklara intikal ettiren insanlardir. Bunalan ve 
epistemik bunahm1 ya§ayanlar hemen her durumda varolu§unun 
anlam1n1 tarihi sosyal bir epistemik grup, bir epistemik cemaat 

i<;inde bulan insanlard1r. Dii§iinsel veya epistemik statukonun 

gen;ekle§medigi yerdedir bunahm; <;iinku istikrars1zhg1 ve 

kurals1zhg1 dile getirir. <;iinku, hayat1n diger alanlannda oldugu 

gibi bilgi alan1nda da bilginin ta§iy1c1s1 olan insanlann bel 

baglayabilecekleri kurallann in§a edilemedigi yerde istikrar ve 

("') "Epistemik Azmhklar" terimini, Osmanh imparatorlugunda Ondokuzuncu 

yiizy1lda ortaya ~1km1$ bulunan modern epistemik cemaatlere atifta 

bulunmak !~in ilk kez, tezimin kafamda $ekillenmeye ba$lad1g1 s1rada 

kaleme ald1g1m $U iki yaz1mda · kulland1m: Arslan, H usamettin, "Turk 

Dfl$imcesinde Epistemolojik Bunalim", him ve Sanat, Sayi: 18, Mart-Nisan 

1988, ss. 10-18.; Arslan. Hfisametiin, "Neojonti.irkler", Tiirkiye Giinliigii" 

Sayi: 6, Eyliil 1989. ss.40-44. 

3 



dolay1s1yla statiikoda yok demektir. ~pistemik bunahm bir 

epistemik otorite bo§lugudur. Ba§ka bir di.izeyde, farkh epistemik 

otoritelerin cah§bg1 yerde ortaya c1kan §eydir. 

Yine teze ba§larken, yukanda alt1n1 cizdigim varsay1m1 . 
anlamh kilacak ilave varsay1mlar one siirdiim. Bu ilave 

varsayimlardan biri :;;uydu: Tiirkiye'de ondokuzuncu yiizy1hn 

bru;mdan beri devam edegelen epistemik bunahmm ba!1hca nedeni 
(~iinkii ba11ka nedenleri de bulunabilir), modern bilimlerin 
Tiirkiye'ye giri11idir. Tiirkiye'de III. Selim doneminde vuku bulan 
etkile!1im si.irecinin gobeginde, Osmanh toplumundaki klasik 

epistemik cemaatin yan1 ba~1nda yeni ve farkh bir epistemik 
cemaat dogmu11tur. Osmanh toplumu i~indeki konumu dikkate 
ahnd1g1nda bu yeni ve farkh olu!1um bir epistemik az1nbktir. 
Sozkonusu epistemik azmhgm veya epistemik cemaatin ~ahsmda 

ger~ekle~en !ley, Kuhniyen terimlerlel bir 11alg1 kahb1 degi~mesi" 

(gestalt switch), bu ~ah!1mada tercih ettigim dille "epistemik 
merkez", bir "epistemik cemaat" degt~imidir. Bu degi~im siirecinin 
geli~me egilimleri dikkate ahnd1g1nda, kelimenin en geni~ ve en 
kapsayic1 anlammda Tiirkiye'de "entelektiiel", miirteddir. 

Yukanda dile getirdigim varsay1mlara makul ac1klamalar 
getirebilmem ic,;in elin1de, ekseni etraflnda hareket edebilecegim bir 
Ar§imed noktas1 gerekiyordu. Turk entelektuel hayatin1 

ac1klayabilmenin temel §artl, tarihsel olgular deposunun kap1s1m 

1 Kuhn, T. S .. The Structure of Scientific Revolutions, Second Edition, 

Enlarged, The University of Chicago Press, New York and London 1970. ss. 

6-8, 66-67, 85-86, 89-91, 103, 111-112, 115, 129-130, 135, 148-150. Benirn 

burada "alg1 kabb1 degl!flml" kavramm1 kullam$ tarz:im, Kuhn'un kullam$ 

tarzmdan onemli ol~iide farkhdir. Kuhn kavram1, aym toplum ve aym 

mekanda ger~ekle$en paradigma degi$ikligine veya bilimsel devrime atiila 

kullamrken ben aym kavram1, farkh iki toplum arasmda ve farkh 

mekanlarda ortaya ~ikan yogun etkile$im sonucu ger~ekle$en bir degi$im 

siireci i~in kullamyorum. Benim kullamm · tarz1m, paradigma 

degi$ikliginden ~ok. diinya g6rii$ii degi$ikligine ve kurumsal bir degi$meye 
I 

atifta bulunuyor. 

4 



ac;;abilecek bir sihirli anahtardi. Tez hazirlama siirecinin belirli bir 
a§amas1nda ortaya c;;1khg1 iizere bu sihirli anahtar. ic;;inde ya§ayan 
insanlann ozelliklerine gore tan1mlanabilen, ic;;inde insanlann bir 

birlik hissine ya da bilincine ula§tlklan bir ya§ama alan1 ve 

kollektivite olarakl "epistemik cemaat" (epistemic community)'ti, 
"Epistemik cemaat", bilimsel bilgi dahil biitiin bilginin 

varolu§unun sine qua non'udur" §eklindeki varsay1m1m1 bu 

noktada one siirdiim. Ustelik, "epistemik cemaat" kavram1, 
entelektiiel tarihimizin makul bir yorumunu saglayan sihirli bir 
anahtar degildi yalnizca, en genelde bilgiyi ac;1klamak ic;in de sihirli 

bir anahtardi. Bilgiyi "bilimsel bilgi" orneginde ele almay1 

dii§iiniiyordum ve bu c;ah§mada o nedenle incelememi "bilimsel 
epistemik cemaat" temeli iizerinde siirdiirdiim. 

Bu tez bir sosyoloji c;all§mas1dir ve burada, bir sosyolojik 
incclemedc "epistemik" (epistemic) kavrammm ne anlama gelcligi 

ac;1klann1ahdir. "Cemaat"1n nasil veya ne tiir bir cen1aat oldugunu 
dile getirmek ic;;in kulland1g1m "epistemik" s1fatI, bir felsefe bran~1 
olan "epistemoloji"2 'den almmu~tir ve kokii Grekc;e "episteme"dir. 
Episteme en genel anlamda bilgi, kavrama, bilme, felsefe 

disiplininde kabul gordiigii §ekliyle 'bir a~1klamas1 bulunan dogru 
inan~ (true belief)" demektir. "Epistemik" s1fat1 ise bilgi ozelligine 
sahip, bilgiyle ilgili, bilme, kavrama, anlamayla ilgili demektir3. Bu 

1 Zadrozny, John T .. Dictionary of Sociel Science, Public Affairs Press, 

Washington D.C .. 1959.; Gould, Julius and Kolb Wllliam L. (Eds.). 

Dictionary of the Social Sciences, The Free Press, New York 1964. 

2 Epistemoloji bilgi hakkmda bilgidir. "Epistemoloji veya bilgi teorisi, bilginin 

dogas1 ve faaliyet alam, on varsay1mlan, temeli ve guvenilirligi ile me~gul 

felsefe bran~1dir". Bu tamm ve disiplinin tarihi;;esl Ii;;ln. Hamlyn D. W., 

"Epistemology, History or·. The Encyclopedia of Philosopy, Ed.:Paul Edwars, 

Cilt: 3-4. Macmillan Publishing Co., Inc. and The ·Free Press, New York 

1967, ss.8-38 

3 Webster's Third New International Dictionary, Marrlam Webster Inc., 

Springfield, Massachusetts, U.S.A. 1968. Aynca. Everson, Stephen (Ed.), 
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durumda, kavramsal diizeyde epistemik cemaat, bir bilme, bilgi, 
kavrama, anlama cemaatidir ve bilgiyi inp. eden, i!jleyen, gell!jtiren 
ve daha sonrald ku~aklara intikal ettiren, bilgiyi ta!jiyan insanlar 
toplulugunu ima eder. 

Bir felsefe disiplini olarak epistemoloji bilgiyi "birey" 

temelinde ele ahr. Ona gore, eger ger~ekten bir oznesi varsa, 
bilginin oznesi "birey"dir. Epistemolog, izole edilerek sosyal 

baglanndan kopanlm1~ evrensel bir birey ya da Robinson Crusoe 
temelinde ~u sorulara cevap verir: Bilgi nedir? Bilginin ve bilmenin 
standartlan nelerdir? Bu standartlar her durumda aym standartlar 

midir, yoksa farkh bilgi tiirleri sozkonusu oldugunda degi§irler mi? 

Bilginin kaynag1 nedir? Alg1 nedir ve nas1I gen;ekle§mektedir? Nas1l 
bilebilirim? Nas1l bildigimi nasil bilebilirim? Bilginin z1dd1 nedir?l. 

Bilginin izole edilmi§ doga durumunda evrensel bir birey 

temelinde ele ahnmas1n1 ongoren epistemolojiye, "dogal 
epistemoloji" (natural epistemology) denilmi§tir2. Dogal 

epistemolojinin onyedi ve onsekizinci yuzy1llarda modern 
bilimlerin (fizik, kimya, biyoloji vb) dogu§uyla birlikte ortaya ~1kan 

bir dizi geli§meye tekabiil ettigi a~1ktir: insan1, toplumu ve diger 

fenomenleri dogaustii gii~lere ba~vurmaksiz1n. doga kanunlanna 
at1fla a~1klamay1 dcneyen dogal felsefe (natural philosophy). 
insam, toplumu ve evrcni vahycclilen dinle dcgil de ak1l ve dcncyle 
apklayan dogal din (natural religion), Hiristiyanhg1n a~1klad1g1 

"Introduction", Epistemology, Cambrtdge University Press, Cambridge 1990, 

ss. 4-8; Krings H. and Baumgartner H. M., "Bilgi Kuram1 Tarihi,;esi", 

Giiniimiiziin Felsefe Dislpllnlerl, Tiirki,;esl: Dogan Ozlem, Ara Yaymctl1k, 

istanbul 1990, ss. 193-212,;Deimer, Alvin, "Bilgi Kuram1", Giiniimiiziin 

Felsefe Dlsipllnleri, ss. 153-169. 

1 Pears, David, What ls Knowledge, George Allen and Unwin Ltd .• London 

1974, SS. 1-25. 

2 Everson S.(ed.), Epistemology, s.6. 
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insan yerine dogal insan. dinin a§amalann1 belirledigi tarih yerine 
dogal tarih (tiatural history) 1. 

Gayet ac1ktir ki, "dogal" s1fabyla ba§layan bu "insan", "tarih", 
"din", "felsefe". ve "epistemoloji" kavramlann1, Bati'da IG.lise ve 

dinin nisbi coki.i§i.im1n ba§lamas1yla birlikte ortaya 91kbklan i9in 
sekiiler felsefe, sekiiler din, sekiiler tarlh. sekiiler insan ve sekiiler 

epistemoloji diye kar§ilamak mi.imki.indi.ir. Boylece "dogal 
epistemoloji". biyolojik, fiziki, psikolojik ve ekonomik ozelliklerine 
indirgenmi§ biitiin mekan ve zamanlar i9in gecerli. kiiltiir, tarih ve 

dinden tecrit edilmi§ bir "evrensel" ve "notr" insan anlay1§1 

uzerinde cah§IL Dogal olarak, bu anlayI§ "evrensel ve notr" bir 

ak1l'1, zihin'i. dogruluk ve gecerlik anlay1§1yla, "objektif' bilginin 
mi.imki.in olabilecegi anlayi§m1 da z1mnen icerir. 

Bu tezde, yukandaki konun1un tam tersi bir konum 

benimsenmi§tir. Bilgi ancak ve ancak kolektif olarak in§a edilebilir 

ve bu ozelligi dolayis1yla da "birey" temeli iizerinde ele ahnamaz. O 

nedenle, klasik epistemolojinin bilgi anlayi§1, sosyologlann sert 

ele§tirilerine maruz kalmu~tir: 

Bil~i teorisi ya da epistemoloji; bir yandan bilen ve 

algilayan ozncyk, digcr tarartan oz11e11!11 alg1la111aya vc 

kavramaya ~ah~hg1 nesnelcr dfmyas1 arasmdaki ili~klyle me~gul 

olur. Nesnel diinya oznel bilince nas1l gtrer ve bu nesnel 

diinyanm diizenli, yap1ya kavu$IDU$ ve birle$mi$ imaj1 oznel 

1 Bati tarihi i~indeki bu radikal donii$iime, tez cercevemtzin d1$ma ta$hg1 tcin 

burada fazla yer vermeyecegim. Konu hakkmda $U cah$malarda ayrmtih 

bilgi bulunmaktadir: Hall, Everrett W., Modern Science and Human 

Values/A Study in the History of Ideas, D. Van Nostrand Company, Ltd., 

London and New York 1959, ss.143 vd. Hankins Thomas L., Science and 

the Enlightenment, Cambridge University Press, London 1985. s.s. 113 vd.: 

Voegelin, Eric, From Enlightenment to Revolution, (Ed.: John H. Hallowell). 

Duke University Press, Durham, North Carolina 1975, ss. 3-12.; Hampson, 

Norman, The Enlightenment/An Evaluation of its Assumptions, Penguin 

Books, London 1987, ss. 97 vd. 
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bilinc;te nas1l ortaya c,;1kar? Klasik episternologlar bu soruya 

cevap verirken "birey"i ozne olarak alg1Iadilar ve birey izole 

edilrni~ bir varhk olarak gorllldii. Ozneyi bu ~ekilde algllayan 

dii~iini.irlerden blrl de Kant't1. Bu tur .lzole edllml~ insan 

yoktur; toplumsal bai!;Iannm d1~mda ya~ayan -vah~l insan

yoktur. Sosyal bai!;larmm d1~mda ya~ayan insanla klasik 

epistemolojide kar~1 kar~1ya geliyoruz; fakat bu insan Kant'm 

insanhi!;m protoUpi ve bilme eyleminin karakteristik oznesi diye 

ele ald1g1 rasyonel insandan ba~ka bir~ey degildir; bu smirsiz 

akll sahib! varhklar, eger bilgi kavram1 Kant veya hatta vertli 

(rnevcut) aklm guc;lii ark lambalan tarafmdan aydmlablan 

zihinsel bir resim olarak anla$1hyorsa. kesinlikle d1~ diinyanm 

muphem ve smirh bilglsine sahip yan hayvanlardir daha c;ok ve 

kesinlikle bilgileri yoklur. Bilgl sosyolojisi, Kant'm f$leme 

koydui!;u dii$tmcenin, geq;ekligin bizatihi kendisini dile 

getirrnekten c;ok gerc;ekligin bir tiir in$aS1 oldugunu one surer. 

Gen;ekte, sosyal etkiler altmda kalan belirli bir egitim gormi.i~ 

bulunan. c;agdan c;aga, iilkeden iilkeye, toplumdan topluma 

degi$en varhklar buluruz. Bilgi sosyolojisine gore, d1$ diinyarun 

ahc1s1 ve kavray1c1s1 niteligindeki insam, somut bir toplumun 

iiyesi ozelligine sahip insandan ay1rrnak sac;madir. Hie; kirnse 

hayatta kalmaks1zm bilgi edinemez; fakat, insanm durumunda 

hayatta kalmak demek, suregiden sosyal siirecin bir pan;;as1 

olmak demekUr. Sosyal siirec;ler sadece insanm bireysel 

bilincinin arka plam degildirler; bu arka planla birlikte i~lerler 

ve bu arkaplanm olu~turucusudurlar ... Kant gibi idealistler, 

insan aklmm butiln insanlarda aym oldugunu one 

siirebiliyorlard1; bu aym akla sahip insanlar Kant'a gore, 

dunyaya aym zihinsel kategorilerle, bir "a~km bilinc;"le 

yakla~1yorlard1. Bentham gtbi materyalistler, insan duyulannm 

butiin insanlarda ayrn tan:da i$ledigini one si.irebiliyor ve 

insanlann hepsinin gerc;ekligi aym $ekilde gordiiklerini iddia 

edebiliyorlard11. 

1 Stark W., The Sociology of Knowledge/An Essay in Aid of a Deeper 
Understanding of the History of Ideas, Routledge and Kegan Paul, London 
1971, SS. 13-14. 
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"Epistemik cemaat" terimi, bu c;ahi;;mada kullanild1g1 i;;ekliyle, 
hic;bir i;;ekilde "dogal", "notr" ve "nesnel" olana atifta bulunmaz; 

daha c;ok topluma ilii;;kin ve kiiltiirel olana atifta bulunur. 
Epistemik cemaat, bilginin onsuz varolamayacag1; bilginin ini;;a 

edildigi, ii;;lendigi, geli~tirildigi, akredite edilerek gelecek ku~aklara 

aktanld1g1 toplumsal bir varolu~ bic;imi, toplumsal ve tarihi bir 
kolektivitedir. Bilgiyi, bizatihi "bilgi"nin kendisiyle ve doga 

durumunda bir bireyle ac;1klayan pozitivizmin aksine bu c;ah~inada 
bilgi, epistemik cemaatle ac;1kland1g1 ic;in benimsedigimiz bilgi 
yakla§1m1 "holistik" bir yakla§1mdir. Bu yaklai;;1m, sosyolojinin 

onsuz hic;bir anlan1 ifade edemeyecegi §U temel onciile dayanir: 
Toplum bireylerin matematiksel toplam1 degildir; toplum bireylerin 
matcmatikscl toplammdan daima daha fazla bir ~cydir. Nihai 

ac;1klay1c1 veya belirleyici birey degil toplumdur. <:;iinkii biitiin 
paq;alann1n toplam1ndan daha fazla bir ~eydir; biitiin pan;alar1na 

gore degil, parc;alar biitiine gore ac;1klanmahdir. Boylece "epistemik 

cemaat" pan;alann1n veya kendisini olu§turan iiyelerinin 

toplam1ndan daima daha fazla biri;;eydir. 

<:;ah§man1n "Giri§" boliimiinde alt1n1n c;izilmesi gereken bir 

diger nokta, "bilimsel epistemik cemaat"in diger epistemik 

cemaatler, daha ac;1k bir ifadeyle, "mitik epistemik cemaat" ve "dini 
epistemik cemaat" kar§1s1ndaki konumu ve bu iic;li.i tasnifin 

bizatihi kendisiyle ilgilidir. Bilindigi iizere Comte, Turgot'dan 

ilham alarak, insanhk tarihiyle bireyin zihinsel geli~imini, birbirini 

izleyen lie; evreye ayirm1i;; ve onlan "dini", "metafizik" ve "bilimsel 

(pozitivist)" donemler diye tesbit etmi§ti. Ayd1nlanma Yiizy1h'na 

dayanan ve kaynag1 Hiristiyan Oc;lii Teslis olan bu ~emada 
"bilimsel d6nen1" insanhk tarihinin nihai ve en 111iikemmel 

a~amas1n1 olu§turuyordu I. 

1 Bruhl-L. Levey, Auguste Comte/Felsefesi ve Sosyolojlsl, <;eviren ve ekleri 

ilave eden: Z. F. Fmd1koglu, Fakiilteler Matbaas1, istanbul 1970, ss, 27-35. 

Bu i;;ah~mada ba~lang1i;;taki tasarlad1g1m tez proj emi 

tamamlayamad1g1mdan "pozitivizm"in ayrmhh analizi yer almayacak. 
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Comte'un c;;izdigi i;;ema, bu c;;ahi;;mada one siiriilen diii;;iinceler 
ic;;in bir ref erans noktas1 tei;;kil ediyor olmas1na ragmen, onun Bab 
toplumunun tarihi geli~imine tekabiil ettigi ve Bati toplumlan 
di:;;1nda kalan toplumlar ic;;in hic;;bir gec;;erliligi . bulunmad1g1 
varsayilm1i;;br. Bu varsayim1n iki nedeni vardir: ilkin, Comte'un 

ilerlemeci tarih anlayu~1n1n -Comte Ayd1nlanma yiizy1hn1n 
"ilerleme" dogmas1na inan1yordu- tarihi son a§amada, pozitivist 

veya bilimsel a~amada durduran bir tarih anlayi§1n1 (eschatology) 
yans1br. 11ilerleme" dogmasma inanmak, dogmamn mantig1 geregi, 
mevcut an1 veya mevcut tarihsel donemi me§rulat;;tirmaktir. 
ilerlemeye inane;;, otoriterdir, gec;mi§ ve gelecek donemleri, kurulu 
donemi aklamak ic;in lanetler. Statukodan yanadir ve dolay1s1yla 
konservatiftirl. ikinci olarak, kendi toplumumuz gozonunde 
bulunduruldugunda -Osmanh toplumu- §emanm ac;1klama guct1nii 
yitirdigi ac;;1ktir. <;unkii Osmanli toplumu, Comte'un uc;lii 
§emas1n1n "metafizik donemini" olaganiistii bir s1c;ray1§la 
atlayarak, bilimsel veya pozitivist a§amaya gec;;mi§tir. Dahas1, eger 
Pozitivistler hakh iseler, "bilimsel veya pozitivist donem" insanhk 
tarihinin nihai ai;;amas1 olarak Bab toplumunun toplumlararas1 
hiyerart;;inin zirvesinde yerah§1n1 sembolize ettigi ic;;in, Bab d1§1nda 
kalan toplumlar, evrim merdiveninin ebediyyen en alt 
basan1aklannda kalmaya mahkumdurlar, demektir. 

Yukanda altin1 c;;izdigim nedenlerle hen bu c;;alu;;mada, "n1itlk", 

"dini" ve "bilimsel" terimlerini "cemaat kavram1n1 niteleyen s1fatlar 
olarak pozitivist i;;emaya bagh kalarak kullanmad1m. Bu i;;ema Bab 
toplumlann1n tarihi ic;in c;ok ac;1klay1c1 bir i;;ema olarak fonksiyon 
icra edebilir. Buna bir diyecegim yok. Ancak hen onlan, biri 
gozoniine ahnmadan digerleri anlai;;1lamayacak referans noktalan 

olarak kulland1m. Hie;; kimse bir yabanc1 dili, kendi ana dilini 

ref er ans noktas1 veya hareket noktas1 olarak kullanmadan 
ogrenemez. Tipk1 bunun gibi, "mitik", "dini" ve "bilimsel" epistemik 
cemaatler, biri digerleri 1c;;1n referans say1ld1klannda 

anla§ilabilirler. Bilimsel epistemik cemaati anlaman1n biricik yolu, 
en genelde ona, mitik ve dini cemaatlerin de ic;;inde yer ald1g1 bir 

1 Voegelin, Eric, From Enlightenment to Revolution, ss. 73, 83-87, 130. 
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referans c;erc;evesi ic;inde bakmaktir. Soylemeye bile gerek yoktur ki, 
tarihi ac;1dan bakild1g1nda mitik ve dini epistemik cemaatler 

bilimsel epistemik cemaatten once gelirler. 

Nihayct, bu <;ah~manm daha kolay anla~1lmas1 l<;in i.izcrinde 

durulmas1 gereken noktalardan bir digeri, onun, iki tur bilim ve 
bilimsel bilgi bulundugunu varsaymas1dir. Bu ay1nm, bilim 
antropologu Latour' a aittirl. iki tur bilim veya bilimsel bilgi vardir: 
Mevcut tarihi ana kadar elde edilerek tamamlanm1§ bulunan ve 
bilimin teorilerini, varsay1mlann1 ve diger bitirilmi§ butun 
urunlerini ic;ine alan "haz1r-bilim (ready-made science)" ve ic;inde 
bulunulan tarihi anda icra edilen "fiiliyatta bilim (science in 
action)". Birincisi statik olan, ikincisi harekct halinde olan1 
gosterir. Latour'un bu ay1nnundan ilhan1 alarak, epistemik 
cemaatlerin "fiiliyatta epistemik cemaatler (epistemic communities 
in action)", mit ve dinin "fiiliyatta mit (mit in action)" ve "fiiliyatta 
din (religon in action)" olarak ele ahnmad1klan surece 
kavranamayacaklann1 varsayd1m. Bu ay1nmlann I§1g1nda 
baklld1g1nda bilim, bilimsel onermelerin, teorilerin, formullerin, 
bilimsel klasik metinlerin, bilimsel ders kitaplann1n toplam1ndan 
ibaret bir §ey degildir: bilim. bilimsel epistemik cemaatin icra etttgi 
~eydir. Bilimsel bilgi. bilimsel epistemik cemaatin kolektif tarzda 
in~a ettigi, i~ledigi, "bilimsel" etiketiyle akredite ederek sonraki 
ku~aklara intikal ettirdigi ~eydir. Yine yukandaki ayinmlardan 

yola c;1klld1g1nda, dinin kutsal kitaplara ve klasik dini metinlere 

atifla tan1mlanamayacag1, din'in dini epistemik cemaatin icra 
ettigi ~ey oldugu apac;1k bir~eydir. Hie; degilse, sosyolojik yakla§1m, 
boyle bir tan1m1 me§ru kilar. 

Bu c;ah§ma, eger "Giri~" bolumiinii saymazsak, iki ana 

bolumden olu§maktadir. Bu formel bir ayinmdir. Okundugunda da 
anla§Ilacag1 iizere, "Bilgi Sosyolojisi" ba§hkh boliim, tezin 

1 Latour, Bruno, Science in Action/How to Follow Scientists and Engineers 

Through Society, Open University Press. Milton Keynes, England 1987, ss.4 

ve devam1. 
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cekirdegi durumundaki "Epistemik Cemaat" ba$hkh b6h1m icin 

yalnizca bir hazirhk te~kil etn1ektedir. 

"Bilgi Sosyolojisi" boliimiinde sosyolojinin kurucu 
babalann1n, "Bllgl nedir? Bilgi lle toplum aras1ndaki lli!}kl nedir? 
Bilimsel bilgi ile toplum arasmdaki ili!Jki nedir? Bllimsel bilginin 
diger bilgi tiirlerinden fark1 nedir?" tiiriinde sorulara nas1l cevap 

verdiklerini gostermeyi denedim. <;ah$mada benimsedigim strateji 

ac1s1ndan bunun onemi biiyiiktii; t;iinkii "Epistemik Cemaat"i, 
sosyolojinin kuruculann1n ortaya koyduklan bir k1s1m temel 

varsayimlar iizerinde Bat1'da ortaya c1kan "Bilim Sosyolojisi" veya 

"bilimsel bilginin sosyolojisi" konusundaki incelemelerin 1~1g1nda 
ele ahyordum. Bilirn sosyolojisi, klasik sosyologlann bilgi 
konusundaki gorii$leri bilinmeden anla$1lamazd1. 

Ayn1 b6liimde, dil ve kategoriler konusuna, 6ncelikle, 
Durkheimci bilgi anlayi~1n1n dille olan yak1n ili$kisinden dolayi 

temas ettim. Dii~iince veya bilgi, it;inde in~a edildigi dile atifta 
bulunuhnaks1zm anla~1lamazdi. Dil, dii§iinceden, dil bilgiden hem 
mantik diizeyinde hem de tarihi geli§me diizeyinde daha once gelir. 

Bir anlamda, diller bilgi aras1ndaki ili$ki, dille toplum aras1ndaki 

ili$kidir. insanlar yaln1zca farkh uluslara mensup bulunduklan 
ic;;in farkh dille konu§mazlar, farkh diinya g6rii$lerine, farkh bilgi 

sistemlerine, farkh teorilere bagh bulunduklan it;in de farkh diller 
konu$urlar. Bilimsel bilginin dili, dini bilginin diliyle, ayn1 

toplumun insanlan tarafindan konu$uluyor olsalar bile, ayn1 diller 

degildirler. Ayn1 bilgi sistemi ic;inde yer alan, ancak farkh teorilere 

veya farkh sektlere bagh insanlar farkh diller konu$urlar. Kopernik 

sisteminin diliyle Einstein sisteminin dilleri, her ikisi de ayn1 genel 

bilgi sisteminin ic;;inde yer almalanna ragmen farkh dillerdir. 

Dahas1, tezimin cekirdegini olu$turan epistemik cemaati bir 
normlar, dogmalar, dil, c;;1kar ve ilgi cemaati olarak tan1mlad1g1m 

ic;;in de klasik sosyolojinin varsay1mlanna kisaca bir gozatmak 

zaruretti. 

"Epistemik Cemaat" ba$hkh boliimde, bilimsel bilgiyi 
(dolay1s1yle gcnclde bilglyi) "Doga"ya vc soyut idealist "form"lara 
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gore degil, onu in§a eden, ta§1yan, i§leyen ve intikalini saglayan 

insanlara atifla a~1klamay1 denedim. Bu anlay1§1, bagh 

bulundugum sosyoloji disiplinin meziyetlerinden biri olarak 
goriiyorum. 
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BIRINCI BOLUM 

• • • • 
BILGI SOSYOLOJISI 



I. BiLGi SOSYOLOJiSi 

Bu <;alu~mada one suriilen temel varsay1m, sosyolojinin bir 
alt-dab olan bilim sosyolojisinin s1n1rlan i<;inde yerahr. Bilim 
sosyolojisi, klasik sosyoloji gelenegiyle <;ok yak1n baglantilan 
bulunan bir disiplin oldugu i<;in, bilgiye sosyolojik a<;1dan bakan 

her yakla§1m1n sosyolojinin kuruculann1n geli~tirdikleri temel 
tezleri dikkate almas1 gerekir. Bir yakla~1m1, bagh bulundugu 

dii~unce gelenegi i<;inde kavramak onemlidir. 

Bu boliimde sosyolojinin kurucu babalann1n ~u sorulara 
nasil cevap verdiklerini gostermeyi deneyecegiz: Bilgi nedir? 

Billmsel bilgi nedir? Bilgiyle ve dolayis1yla bilimsel bilgiyle toplum 

amsmda ne tiirden ili~kiler vard.Ir? 

"Bilgi sosyolojisi" ba§hkh bu boliimde ele alacag1m1z diger bir 
soru isc :;?Udur: Toplumsal bir varolui; bi~imi olarak "dil"in bilgiyle 

lli!lkisi nedir? 

Eger yukandaki sorulara, klasik sosyologlarca verilen 
cevaplan gosterebilirsek, bir sonraki bolihnde ele alacag1m1z 
"bilimsel bilgi nedir ve nasd in~a edilmektedir?" sorusunun 
anla§Ilmas1n1 kolayla§hracak saglam bir zemine de sahip olacagiz 
demektir. 

1. Bilginin Varol~ Temeli 

Bilginin varolu~ temeli toplumdur. Bu onerme genelde 
sosyolojinin, ozel olarak da bilgi sosyolojisinin temelinde yer alan 
bir mihenk ta~1 onermesidir. Klasik sosyoloji gelenegi i~inde yer 
alan dii~iiniirler aras1nda, bilginin i~inde in~a edildigi toplum 
dikkate ahnmaks1z1n anla~1lamayacag1 yolunda bir mutabakat 
(consensus) vardir. 

14 



Genelde bilginin ne oldugunun, nas1l in§a edildiginin 

kavranabilmesi ic;in yukarda altin1 c;izdigimiz ve bilgi sosyolojisinin 

mihenk ta§1 dedigimiz temel onermede yer alan "bilgi". "varolut 
(veya varhk)" ve "toplum" kavramlann1n ne anlama geldiklerinin 

ac;1klanmas1 gerekir. Klasik sosyologlar "bilgi". "varolu!1" ve 
"toplmn" kavramlany1a neyi d.lle getirmek istiyorlardi? 

"Bilgi" kavram1 klasik sosyologlar ve diger di.i§i.ini.irlerce c;ok 

geni§ bir fenomenler alanm1 ic;ine alabilecek l?ekilde kullanilm11?hr. 
"Bilgi" kavranuyla dilc getirilmck istcnen l?CY bi.iti.in bir ki.ilturel 
i.iri.inler serisidir: Di.i§i.inceler, ideolojiler, hukuk, etik inanc;lar, 

felsefe, bilim, teknoloji vb. Buna gore "Bilgi" kavram1 folklorden 

modern bilimlerin bilgisine kadar her§eyi kapsamaktadir: 

Episte1nik varsay1mlar, tahminler, olgulara dayah hi.iki.imler, 

politik inanc;lar, di.i§i.ince kategorileri, ahlak normlan, ontolojik 

varsayimlar, empirik olgular ve gozlemlerl 

Gi.indelik hayatta genellikle "bilgi" ile "enf ormasyon 
(maliimat)" birbirine kan§tlnlmaktadir. Bilgi enformasyon degildir. 

Enformasyon bilginin elde edilmesi ic;in onceden varolmas1 gereken 

bir §eydir; fakat hic;bir §ekilde bilginin yeterli §art1 degildir. 

Bilginin varhk kazanabilmesi ic;in enformasyonun belirli bir si.irec; 

ic;inde i§lenmesi gerekir. Bilgi enformasyondan kat kat daha fazla 

miktarda insani emege ihtiyac; duyar. Bilgi enformasyondan daha 

ac;1k, daha sistemli ve tutarhdir; kristalize olmu~ bir ~eydir ve daha 

kahc1dir2. Bilgi kolektif bir §eydir; bireyin i.iri.ini.i degil, toplum ve 

ki.ilti.iri.in i.iri.ini.idi.ir, onu elde etmeye c;ah§an ki§iden daima 

bag1ms1z bir varhga sahiptir. Bilgi hakk1nda bilinen §ey genellikle 

1 Merton, R. K., "The Sociology of Knowledge", Social Theory and Social 

Structure, Ninth Printing, The Press of Clencoe, Collier-Macmillan Ltd., 

London 1964, ss. 456.497. 

2 Stark W., The Sociology of Knowledge/ An Essay in Aid of a Deeper 

Understanding of the History of Ideas, Fourth Impression, Rocutledge and 

Kegan Paul, London 1971, s.17; Merton R.K., "The Sociology of Mass 

Communication", Social Theory and Social Structure, s.441. 
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bulundugu yerdir; bir dosyada. bir meslekta§ta.bir kiitiiphanede ya 

da ba§ka bir bilgi bankas1ndadir. Enformasyondan bilgiye geci~e 

bir bilinclilik unsuru arac1hk eder. Bu bilinc unsuru, 
enformasyonun secimc tf1bi tutularak i§lenmcsini. sistematize 
edilmesini saglar ve bilgiye giden yo Ida ki§iyi motive eder. 

Enformasyonun sundugu kaostan ac1k ve sistemli bilgi ogesine bu 
"bilincinde bulunma" unsuruyla ula1?1hrl. Bilgi fark1nda olma ya 

da bilincinde olma faaliyetinin nesnesidir. "Bilgi". der bir sosyolog. 
"toplumdan bilgi ad1yla gec;en her i?eydir"2. Bilgi sosyolojisinin 
yukanda soziinii ettigimiz temel onermesindeki ikinci kavram olan 

"varhk ya da varolu~" kavram1, klasik sosyoloji geleneginde "ai?k1n 
varhk" teriminin kari?Itl i?eklinde kullan1lm11?hr. "Varhk", "reel" 
olandir. "Reel olan", daima "sosyal varhk", yani "toplum"dur. 
Varhk, der Mannheim, somut bir tarihi olui?um, hayatin fiilen 

i~leyen diizenidir. Bilgi sosyolojisinde vurgu daima "toplum"adir. 

"birey"e degil. Bilgi, yaln1zca ve yalmzca toplumda varhk kazanan 

bir §eydir; toplum yoksa bilgi de varolamaz3. Peki ama "toplum" 
nedir? Toplum. insanm dogas1dir: daima c;evremizde ve ic;imizdedir. 
"Toplum": sosyolojinin bu sihirli anahtan, benzerlik ve "ayn1hk" 
demektir. Farkhhk da toplumun ogelerinden birisidir; fakat 

farkhhk ikinci dereceden bir ogedir ve toplum olu§turamaz. Toplum 

kar1?1hkh bir bag1mhhktir, Sava1?1n tam tersidir, bani?tir. 
kolektivitedir4. Toplum kar§1hkh bag1mhhkbr; bir bilgi iddiasmm 

"bilgi" hiiviyeti kazanabilmesi ·icin bir kabul edeninin. yani en 

1 Gouldner, Alwin W., The Coming Crisis of Western Sociology. Heineemann 

Educational Books Ltd. London 1972. ss. 491-495. 

2 Berger L. P. And Luclonan T. The Social Construction of Reality/A Treatise 

in the Sociology of Knowledge. Penguin Press, London 1979, s.26. 

3Mannheim K, ideology and Utopia/An Introduction to the Sociology of 

Knowledge. Trs.: Luis Wirth and Edward Shils, Routledge and Kegan Paul, 

London 1936. ss. 174-237. 

4 Maciver R. M., The Elements of Social Science. Seventh Edition, Methuen 

and Co. Ltd. London 1944, ss. 1-3. 
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az1ndan bir ikinci ki~inin bulunmas1 gereklidir. Ba~kas1, veya 

ba~kalan, yani toplum varolmad1kc,;a bilgi de sozkonusu olamaz. 

Bir kabul edeni, bir onaylayam olmad1g1nda bilgi bir hic,;tir. 

Klasik sosyolojinin kurucu babalanndan Marx, artik 

klasikle~mi~ bulunan o iinlii paragraf1nda sosyal varhg1n ya da 

toplumun bilinc,; formlann1n nihai belirleyicisi oldugunu ~oyle dile 

getirir: 

"Maddi hayatm uretim tar/-1, hayatm politik, sosyal ve 

ruhsal vec;;helerini belirler. insanlarm varolu~lanm belirleyen 

bilinc;;leri degildir; lersine, bilinc;;lerini belirleyen sosyal 

varolu~landir" l. 

Emil Durkheim, Marx'1n bu onermesini kendi dii~iincelerine 

adapte eder2. Bununla birlikte Durkheim'in Bilgiyi nas1l anlad1g1n1 

1 Marx, Karl and Engels F .. Selected Works, Third Printing, Progress 

Publishers. Moscow 1975, s. 181; Marx K. "On Social Existence and 

Consciousness", Towards the Sociology of Knowledge: Origin and 

Development of a Sociological Thought Style, Ed.: G. W. Remmling, 

Humanities Press, New York 1973, s.132. 

2 Marx'la Durkheim arasmdaki bu yakmhk yiizeyseldir. Gerc;;ekte Durkheim 

Marx'm du~uncelerini reddeder. · iki du~unur arasmdaki farkhhk, 

sosyolojideki "dengeci" gelenekle "c;;ati~mac1" gelenek arasmdaki farkl1hga 

tekabUI eder . .Durkheim ic;;in toplum uzla~ma ve ahenk, Marx ic;;in 

c;;atu,?madir. Marx "dini" "yanh~ bilinc;;" diye yorumlar. oysa Durkheim dini 

toplumun temell sayar. Ona gore toplum, dindir. Bkz. Zeitlin, Irving M., 

Ideology and the Development of Sociological Theory, Prentice Hall Inc. 

Englewood Cliffs, New Jersey 1968, ss. 236-79. Ba~ka bir teze gore 

Durkheim kolektif olana yapt1g1 vurguyu Marks'tan degil, hocas1 

Boutroux'tan alm1~tir. Bkz. Schaup, Edward L., "A. Sociological Theory of 

Knowledge", Towards the Sociology of Knowledge, Ed.: Remmling, s. 169. 
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kavramak ir;in onun "toplum" ve "toplumsal olgu"yu nas1l 

ar;1klad1g1na bakilmahdir. Ona gore insan r;ift yonli.idi.ir: Biyolojik 

organizmas1yla bireysel varhk: entelekti.iel ve moral di.izenin en 

yl.1ksek dcreccdcki p;cnelli~ini tcmsil eden sosyal varhk, yani 
toplum. insan, sadccc bireyscl algilama yctcncginc sahip bir varliga 

indirgenemez; r;i.inki.i bu haliyle o, bir hayvandan farksizdir; bir 

topluma ait oldugu siirece kcndisini a~an bir varhktir. "Toplum 

bireylerin basit bir toplam1 degildir". bireylerin matematiksel 
toplam1ndan daima daha fazla bir ~eydir; <;iinki.i, bi.iti.in 

par9alann1n toplam1ndan daima daha f azla bir §eydir. Bi.iti.in 

parr;aya gore degil, parr;a bi.itiine gore ar;1klanmahdirl: 

Toplumun varolu~unda "dcnge"nin "<;at1~ma"y1 oncelcdij};i one 

surulmil~tur: ''Ne "slstem" ne de "~ab!1ma" reddedlleblllr; bunlar daha ~ok, 

~ok genl' blr dfyalektlk gestalt l~indekl zorunlu unsurlardir. Bf~imsel 

olarak yine de sistem ~ab!1ma kar!11smda, bllme ve kavramayla llglll blr 

oncellge sahiptlr; ~iinkii sistemfn varbgmm onceden varsaytlmas1 gerekir. 

Ancak ~at1'ma daima, llkece ( .. ) diyalekttgfn klaslk formfilasyonund.aki gibi, 

yani ~ab,mamn yeni bir denge anma yola~masmdakl gibi, k1smi bir 

iiriindiir" Friderichs, R. W., A. Sociology of Sociology, The Free Press, New 

York 1980, s. 297. <;ati~mac1 ve dengeci gelenek i<;in, Turner. Jonathan. 

The Structure of Sociological Theory, The Dorsey Press, Honewood, Illinis 

1976, ss. 15-47.; Colllns, R., Three Sociological Traditions, Oxford 

University Press, New York 1985. s.47 v.d .. 

1 Durkheim, Emile, The Rules of Sociological Method, Trs.: Sarah A Solovay 

and John H. Mueller, Ed.: George E. C. Catlin, Eight Eoition, The Free Press 

ofClencoe -Collier- Macmillan Limited, London 1964, ss. 101-102.; Schaup 

E. L. "A Sociological Theory of Knowledge". Towards the Sociology of 

Knowledge, Ed.: Remmling, s. 167. Durkheim'e gore insan rub ve bedenden 

ibaret bir varhktir. Ruh nedir, ruhun kaynag1 nedir? Ruh grubun kolektif 

ruhunun bir par1;as1, kultilrun temelindeki anonim gu<;tilr; varhg1 onu 

ic;selle~Urm~ bir bireyde ortaya c,;1kar. Ruh bireyselle~mi$ mana'dir. Sosyal 

zihin bu tun zihindir ve bu anlamda reel olan sosyal olandir. Schaup, E. L., 

Ag.m., Towards the Sociology of Knowledge, ss. 175-76. Sosyolojik gelenek 

i<;inde bu anlay1~ silrdilrUlmil$tilr: "insan dil~uncesi, sosyal belirlenlm 

alam i<;inde ozgur olabilir, bu sosyal belirlenim alanmm d1$ma 1;1kmakta 
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'Tesbit edilmi~ olsun olmasm, birey iizerinde bir d1~ baski 

uygulamaya muktedir her etkileme bii,;:imi toplumsal bir 

olgudur: veya ke,,,a, bireysel te,,,ahiirlerden bag1msl"- kendine 

has bir varhga sahip, bcllrll blr toplumda genellik ta~1yan her 

elkileme tar.a toplumsal bir olgudurl. 

"Bir toplumsal olgunun belirleyici nedeni, bireysel bilinc 

durumlarmda degil, onu onceleyen sosyal olgularda 

aranmahdir. (..)Bir sosyal olgunun fonksiyonu, onun herhangi 

bir sosyal amai;la illi~kisinde aranmahdir"2. 

Boylece, nihai noktada bilgiyi belirleyen §eytoplumdur ve bilgi 
toplumsal bir olgudur. Toplum en ternel noktada bilgiyi dii§iince 

kategorileri yoluyla belirler. Kategoriler, entelek~i.iel hayatin butt.in 

aynntilann1 hakin1iyeti alt1nda tutan toplumsal varolu§lardir. 

Kategoriler, nesnelerin en genel nitelikleridir. Varhg1n kaosu 

onlarla diizene sokulur. Kategoriler kavramlard1r. Dii§iince 

kategorilere, kategoriler dile, dilse topluma baghdir. Kategoriler, 

bireylerden bag1ms1z bir varhga sahiptirler ve hirer toplumsal olgu 
olarak birey iizerinde bir du~ bask1 olu§tururlar3. Bilgi, tipk1 par~a-

degil. Bu durum eylem icin de gecerlidir. insani eylem sosyal dii,,,en ii,;:inde 

o,,,gurdiir, toplumun d1~1yla temas kumiakta degil. Birey her durumda 

sosyal gui,;:lerln pencesi altmdadir: ancak bu sosyal baglar celik baglar degil, 

elastiki baglardir". Stark W. The Sociology of Knowledge, s. 284; Toplum 

anlay1~1m1zm ve daha onemli olam birey anlay1§nm1zm kendisi de 

toplumun firunudur. Dogada "toplum" veya "birey" yoktur. "Toplumlar 

kaos kar~1smda gercekle~tirilml~ in~alardir". "Toplum bir be~eri urundur: 

nesnel gercekliktir. insan toplumsal bir uriindur". Berger P. L. and 

Luckman T. The Social Construction of Reality, ss. 79, 121. 

1 Durkheim, E. A.g.e. s., 13. 

2 A.g.e., SS. 110-111. 

3 Remmling G. W., Road to Suspaclon/A Study of Modern Mantallty, 

Appleton-Century-Crofts, Division Of Meredith Publishing Company, New 

York 1967, ss. 11-12. Kategoriler konusuna, onemine binaen ilerde tekrar 

doniilecektir. 
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biitiin ili~kisinde oldugu gibi, bireyle degil toplumla 

a~1klanmahdir 1. 

Klasik sosyoloJi gclcne~i i~~indc ycr alan dCt~CtnCtrlcrin, bilgiylc 
toplum aras1ndaki ili~kiyi nasd a91klad1klan111 anlaman111 bir yolu, 

sozkonusu dii~iiniirlerin sosyolojinin bir alt dab olarak bilgi 

sosyolojisi disiplininin ara~tirma nesnesini ya da olgulann1 nasil 

belirlediklerine bakmaktir; ~iinkii bir bilimsel disiplini tan1man1n 

en iyi yollanndan biri, o disiplinin ara§brd1g1, inceledigi olgulann 
ne tiirde olgular olduklanna bakmaktir. 

Disiplinin isim babas1 Scheler (187 4-1928). esasen felsefi bir 
aknn olan fenomonolojinin "Varhk ve Anlam" ayinmma dayanarak 
bilgiyi, "olgusal" (factual) ve "6zsel" (essential) bilgi olmak iizere 

ikiye ayinr. Bunlar varolu§un farkh iki alan1na tekabiil ederler: 

ideal degerler-ozler alan1 ile reel varhksal olgular alani. Scheler'in 

zihin ve hayat ayinm1n1n kaynag1nda da bu kategoriler vard1r. 

Sosyolojinin diialistik gorevi §udur: hem zihin alan1nca belirlenen 

insani eylemleri (ideal olam) ve hem de giidi.ilerin belirledigi insani 
eylemleri ('reel' olan1) incelemektir. iki tiir sosyoloji vardir: 

Ustyap1n1n (kiiltiiriin) sosyolojisi ve altyap1n1n ·(reel olu~umlann) 

sosyolojisi. Bilgi sosyolojisi bu iki ti.ir sosyolojiden, kiilti.ir 

sosyolojisinin kapsam1 i9inde yerahr ve onun bir par~as1dir. 
Bilginin i~erigi ebedi ve degi~mez ozler alamna (Scheler bu noktada 

Platonisttir), entelektiiel hayat tarzlan, varhk alan1na aittir. 

Toplumun belirledigi ~ey entelektiiel hayat tarzlandir, ebedi ozler 

alam, yani bilginin ic;erigi degil. Bu bak1mdan biitiin bilgi zorunlu 

olarak sosyolojiktir, sosyal ilgilerin/~1karlann olu§turdugu bak1§ 

1 Durkheim E. A.g.e. ss. 101-102. "Bilgi sosyolojisinin merkezi alarn vital 

(biyolojik.~.) alan dejtildir. Tam da okulun admm Ima ettijti iizere sosyal 

alandir. Ger~ekten de ( ... ) bilincin belirlenmesi konusundaki vitalistik teori, 

bilgi sosyolojisinin olabilirligini reddeder". Child, Arthur, ''The Theoretical 

Possibility of the Sociology of Knowledge", Towards the Sociology of 

Knowledge, Ed.: Remmling, s.89. 
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ac;;1s1 (perspektif) bilginin inceleme nesnelerinin sec;;imini belirler, 

bilginin ic;;erik ve gec;;erliligini degil 1. 

Bu alanda yaptig1 katk1dan dolay1 bilgi sosyolojisinin 

kuruculan aras1nda ayncahkh bir yeri bulunan Karl Mannheim 
(1873-194 7). bilginin toplum tarafmdan bdirlcnmcsi konusunda 

Scheler'dan bir ad1m daha ileri :gider ve toplumsal varolu§un 

bilginin yaln1zca formunu degil, aym zamanda bilginin ic;;erik ve 
gcc;;crliligini de bclirkdigini fine slircr2. Bilgi sosyolojisi bir tcori 

olarak, bilgi ile sosyal varhk aras1ndaki ili~kiyi, bu ili§kinin 

insanhg1n entelektliel geli~imi ic;;inde ula~tig1 §ekilleri ac;;1klamayi 

dener3. Mannheim bilgiyi her noktada gruba bagh bir §ey olarak ele 

ahr. Bireyler, liyesi bulunduklan grubun kolektif 

1 Remmling G. W .. Road to Suspicion, ss. 35-36. "ilkin, bi.Hi.in bilgilerin, 

biitun du~unme alg1lama ve kavrama bii,;imlerinin sosyolojik bir karaktere 

sahip bulundugu lartt~ma gotum1ez bir ~eydir: Gayet tabii, bilginin 

muhlevas1 ve objeklif gecerliligi degil, bilginin nesnelerinin, egemen sosyal 

ilgilerin/ i,;1karlann olu~turdugu baki~ ai,;1sma gore sei,;lmi: dahas1, bilginin 

edinildigi zihni eylemlerin "bic;imleri" daima ve zarureten sosyolojik tar.1,da, 

yani toplumun yap1smca belirlenir". Scheler, Max, "The Sociology of 

Knowledge: Fom1Ul Problems", "The Sociology of Knowledge/ A Reader, Eds.: 

E. Curtis and J. W. Petras. Gerald Duckworth and co. Ltd, London 1970, s. 

175. 

2 Manheim K., Ideology and Utopia, ss. 240-41 vd. "Bilme sureci tarihi olarak 

batmi (I<,;kin, c;.J yasalara gore i~lemez: di.i~unme siireci "nesnelerin 

dogas1"nm ya da saf mantiki imkan fom1lanm izlemez sadece: du~iinme 

surecint motive eden bir i<,; diyalektik degildtr. Terstne dii~fmcenin fiilen 

dogu~u ve krlstalizasyonu. bir<,;ok onemli noktada cok farkh tUrde tarlh

d1~1 fakton1n (insanm btyolojik yeteneklert vb .. <,;.) etkisl altmdadir. Bunlara 

( .. ) varolu~sal faklOrler denir .... "Mannheim K. A.g.e. s. 239-40. Aynca, 

Remmling G. W. The Sociology of Karl Mannheim/With a Bibliographical 

Gulde to the Sociology of Knowledge, Ideologicai Analysis, And Social 

Planning, Routledge and Kegan Paul, London 1975, ss. 48-52. 

3 Mannheim K. A.g.e. s.237. 
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ilgililerinin/ <;1karlann1n ve ama<;lann1n belirledigi yonelim ve bak1~ 

a<;ilann1 payla~1rlarl. Bireyler, tarihsel-sosyal bir konum i<;inde 

bireydir' grubun uyelerinin perspektifini belirleyen ~ey bu 
konun1dur. "Perspektif'. der Mannheim, "insan1n nesneye baki!J 
tarzmi, nesnede alg1lamg1 ~eyi ve alg11ad1g1 ~eyi dii~iincesi i~inde 
degerlendirme tarz1n1 tayin eder. Boylece perspektif, dii~iincenin 
bi~imsel belirleniminden daha fazla bir !Jeyi dile getirir. Perspektif 
aym zamanda dft!Jiincenin yap1s1 i\:inde yeralan nitellge (i~ertge.~.) 
ili!Jkin unsurlan da belirler, saf formel mantig1n zorunlu olarak 
gozden ka~1rdlit unsurlara da imada bulunur. Aym formel mantlk 
kurallanna, mesela ayn1 ~eli~me yasas1 veya k1yas (syllogism) 
formiiliine ba~vurduklan halde, iki kh;inin nesneyi farkb 
degerlendirmesinin nedeni, onlann perspektiflerinin farkllhg1dll'"2. 
Dolayis1yla du§linme form ve i<;eriklerinin farkhhg1 perspektiflerin 

farkhhg1dir; perspektifleri belirleyen §ey ait olduklan grubun 
tarihi-sosyolojik konumudur. 

Mannheim, kelimenin mutlak anlam1yla tam bir relativisttir3. 

Ona gore tek bir mutlak dogru (hakikat) vardir; bu biricik mutlak 

dogru (hakikat), butun dogrunun relatif oldugudur. Mesela insan 

bilinci, bir manzarayi farkh bak1§ a<;1lanndan (perspectives), farkh 

tarihi konumlardan bir "manzara" olarak algilayabilir ve bu 
alg1lama farkhhg1na ragmen "manzara"n1n kendisi ilgili bak1~ 

a<;Ilan i<;inde eriyerek kaybolmayabilir. Ger<;ekligin her mumkun 

resmi, ger<;ek bir kar§1hga sahiptir. Ger<;ekligin her mumkun 

1 A.g.e. ss.240-42. 

2 A.g.e. s.244. 

3 Relativism (izafiye, gorecilik): Alg1lama eyleminin,dolay1s1yla bilginin, zlhnin 

smirh yap1sma ve a1g1lama i?artlarma bagh bulundugunu ve o nedenle 

bag1msiz gen,;ekligin dogasma tipallp uygun bilginin olamayacagm1; mutlak 

dogru bilginin duyu organlarmm smirhhklarmdan ve alg1lama 

~artlanndak.i farkl1hklardan dolay1 imkansizhgm1 one suren teori: epistemik 

relativism. AbsoliUsm (mutlak~1hk)in ve universalism (evrenselcilik)in tersi. 

Webster's Third New International Dictionary, Merri.am-Webster Inc. 1986. 
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resminin dogrulugu, yaln1zca diger bak1§ a~Ilanyla kontrol 

edilebilir. Bu durumda "dogru"ya farkh birden fazla bakI§ a~1s1n1n 

varhg1nda yakla§tig1m1zdan soz edebiliriz. Tarih ancak yine tarih 

i~inde bir noktadan alg1lanabilir; tarihin d1§mda ve otesinde sabit 

bir algilama noktas1 yoktur. Ger~ekligi alg1layan ozne (grup) daima 

tarih i~inde bir oznedir; dolay1s1yla tarihin oldugu kadar toplumun 

da d1§1nda ve otesinde bir alg1lama noktas1n1n varhg1 imkansizdir. 

insan1n algilama eylemine mahkumiyeti, · ayn1 zamanda tarihe ve 

topluma mahkumiyetidir. Tarihi konum relativismle biraarda 

ortaya ~1kar ve sonunda mutlak relativism noktas1na ula§1r. Belirli 

bir grubun entelekti.iel motivasyonu ve di.i§i.inme bi~imiyle,bir 

taraftan grubun entelektiiel konumu, diger taraftan sosyal 

ger~eklik arasmda gi.i~li.i bir bag vardir. Her di.i§i.inme bi~imi bir 

grupla birlikte varhk kazanabilir yaln1zca. Mesela modern 

rasyonalizm burjuvaziyle birlikte gi.indeme gelen di.inya 

varsay1mlan ve entelekti.iel isteklerle ili§kilidir. Dii§iinme tarzlan 

ve bak1t;; a~1lan belirli bir diinya gorii§ii i~inde dii§iinme tarzlan ve 

1>ak1~ ac;,-il:lfHlir. l{t•nclinclc· do~n1 (truth in its<'lf) yoktur: kcndi 

baglam1 i~inde dogru vardir. Mannheim'm ana hatlann1 ~izdigimiz 

bu mutlak relativizminin, relatif dogru'nun da soziiniin 

edilemeyecegi kaotik bir anar§izme yol a~acag1 a~1ktir. Mannheim 

bunun fark1ndadir ve mutlak relativizmin "anar§izm" demek 

oldugunu bilirl. Ger~ekten de relativizmin mant1g1 

mutlakla§tlnld1g1nda §U anar§ist konum ortaya ~ikmaktadir: 

Mutlak dogrular yoksa, mutlak yanh§lar da yok demektir. Buysa 

yalmzca bir kaos olabilir. 

Mannheim, "mutlak rclativizm"ini "anari;;izm" ~1kmaz1ndan 

kurtarmak amac1yla bir te§ebbiiste bulunur ve relativizm kavram1 

yerine, baglantih, ili§kili alma anlam1na gelen "relational" 

kavram1n1 yerle§tirerek, bu kavram1 "relative" kavram1na tercih 

1 Mannheim K. Essays on the Sociology of the Knowledge, Ed.: Paul 

KecskemeU, Routledge and kegan Paul, London 1952, 172, 184,88 ve keza 

Ideology and Utopia. s.s. 225-26, 276. 
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ettigini one surer I. Fakat buna ragmen "relativist" konumdan 

kurtulmay1 ba§aramaz; ashnda Mannheim'in "relativizm" ile 

"relationism" aras1nda yaptig1 ayinm "bir kelime oyunundan ba§ka 

bir §ey degildir"2. 

Ozel olarak bilgi sosyolojisinin, genel olarak sosyoloji 

disiplininin bizatihi kendisinin varhg1n1 relativist bak1§ av1lanna 

borc;lu oldugu tartI§ma gotiirmez bir §eydir. "Bilgi sosyolojisi", der 

sosyolog Remmling, "muhtemelen ~iipheci relativizmin en ozgiil 
ifadesidir''3. 

Klasik sosyoloji BatI'da 1 789 Devrimi y11lann1n bir 

relativite'ler kaosu ic;inde anlamh hale gelen bir "diizen" 

aray1§1ndan dogmu§tur ve cevabm1 arad1g1 temel problem. ~udur: 

Toplum nic;in ve nas1l miimki.indi.ir?4 

Karl Mannheim, bir Macar Yahudisinin ogluydu. 1912 yihnda 

Budape§te'den Almanya'ya gitmi§ ve iinli.i Alman Sosyologu 

Simmel (1858-1918)in derslerine katilm1§tI. Simmel de "Toplum 
nasll miimkiindiir?" probleminin alt1n1 viziyordu ve Mannheim 

bundan etkilenmi§ti. 0 nedenle Mannheim'1n c;ah§malan her 

a§amas1nda Bab toplumunun kiiltiirel, siyasi, sosyal ve zihni 

I Mannheim K.. Ideology and Utopia, s. 76 ve aynca ss. 70-71, 253-54. 

2 Stark W .• The Sociology of Knowledge. ss. 338-39 

3 Rernmling G. w .. Road to Suspicion, s.42 ve aynca ss. 4-10. 

4 Turner, Jonathan H., The Structure Of Sociological Theory, The Dorsey, 

Homewood, Illinois 1974, ss. vii, 103. Nisbet, Robert, A., "The French 

Revolution and the Rise of Sociology in France". The Phenomenon of 

Sociology I A Reader in The Sociology of Sociology, Ed.: Edward Tiryakian, 

Appleton-Century-Crofts, New York 1971, ss. 27-36. Bilgi Sosyolojisinin 

Aydmlanma <;ag1'na uzanan temelleri ii,;in ozellikle, Hamilton P., 

Knowledge and Social Structure/An Introduction to the Classical 

Argument in the Sociology of Knowledge, Routledge and Kegan Paul, 

London and Boston 1974, ss. 1-15. 
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bunahmlanmn coziimii icin giri§ilmi§ bir cabayi yans1b.r. Gayet 

tabii onun ilgisinin odag1nda Weimar Almanyas1'n1n bunahmlan 

vardi. Toplumun bunahmlanna duydugu ilgi onun ce§itli 

entelektiiel sistemler ve gruplarla yogun bir ili§kiye girmesini 

sagladi. ilgili entelektuel sistemler aras1nda Marxizm, 

fenomonoloji, Hegel felsefesi ve egzistensiyalizm, gruplar aras1nda 

ise gene Yahudi entelektiieller, Marxistler, reformist katolikler 

vard1l. 

Mannheim relativizmi kavramla§tinrken fenomonolojinin 

kurucusu iinlii filozof Edmund Husserl'den (1859-1938) 

yararlanm1§tl. Husserl, nesnelerin ozelliklerini gozlemciye yalnizca 

tek yanh profillcr ve k1smi perspektif varyasyonlan i9inde 
sunduklann1, dolay1s1yla nesnelere, kendilerini sunduklan belirli 

mevzi konumlardan bak1labilecegini one surmu§tii. Husserl'in fen 

bilimleriyle ilgili olarak one surdugu bu gorii§le benzerlikler 

kurarak Mannheim aym §eyin kultiirel ve psi§ik nesneler iCin de 

ge9erli olduklanm one siirdii. Bu gorii§ relativizmden ba§ka bir§ey 
degildi2. 

Merton, Mannheim ve diger klasik sosyoloji dii§iiniirlerinin 

etkisi alt1nda kald1g1 ve sosyolojinin kendisini borclu oldugu bu 
tarihi geli;;me an1n1 ;;oyle ozetler: 

Arlan sosyal ~at1~ma. gruplannm degerlerinde, vaziyet 

ah~larmda ve dii~i.ince tarzlanndaki farkhhklarla birlikte, 

1 Remmllng G. W., The Sociology of Karl Mannheim, ss. 12,15,18-9.41-42.: 

Hinsaw, Virgil G., "The Epistemological Relevance of Mannheim's Sociology 

of Knowledge", Towards The Sociology of Knowledge, Ed.: Rernrnling, s.220-

24. Hamilton P., A.g.e., ss. 120-121. 

2 Remmling G. W., The Sociology of Karl Mannhelm.30, Husserl ve onun 

sosyolojik du~i.inceye etkisi konusunda, Wolf. Kurt H .. "Fenomenoloji ve 

Sosyoloji", c;ev. Harun Rizatepe, Sosyolojik <;<Sziimlemenin Tarihi, Der.: 

Tom Pottomore ve Robert Nisbet, Ti.irk~eye Cevirileri derleyen ve 

denetleyenler: Mete Tun~ay ve Aydm Ugur, V Yaymlan, Ankara 1990, ss. 

509-571. 
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sozkonusu gruplarm daha onceleri mu~tereken sahip 

bulunduklan ortak anlamm1 kaybetugi birbirleriyle uzla~maz 

farkhhklann onem kazand1g1 bir noktaya gelindi. Bu tarihi 

a~amada yalmzca farkh soylem evrenleri geli~medi; aym 

zamanda herhangi bir soylem evreninin varhg1, digerlerinin 

ge~erlilik ve me~ruiyetlerine de meydan okumaya ba~Iad1. Aym 

toplum i~indeki bu ~atI~an perspektiflerin ve yorumlann 

biraradahg1, gruplar arasmda fiili ve kar~1hkh blr guvensizlige 

yola~ti. Bu giivcnsizlik baglanu i\,inde arllk kimse inan~Iarmm 

ve bu inan~Iarm ge~erli olup olmad1klanm belirleyecek 

iddialarm i~erigini sorgulayamazd1 fakat tam anlam1yla yeni bir 

soru yoneltilebilirdi: Bu gorii~lerin idamesi nas1l 

ger~ekle~mektedir? DC1~iince fonksiyonelle~U; pslkolojlk veya 

ekonomik ya da sosyal veya irki kaynak ve fonksiyonlanna gore 

yorumlanmaya ba~land1l. 

Merton'un soziinii ettigi geli§melerin kaynaklanndan biri, 

belki de en onemlisi Batihlann kolonyalizmin sundugu imkanlarla 

birlikte diinyan1n diger uygarhklann1 tamyarak, BatI'n1n deger ve 

dogrulan du,?mda dogru ve dcgerlerin, BatI toplumu d1§mda farkh 

ozelliklere sahip toplumlann da varoldugunun fark1na 
varmalanyd1. 

raporlanydi. 
Bunu saglayan antropolog Vl' scyyahlann 

Diger toplumlan BatI standartlanna gore 
yorumluyorlanh, ancak sc)zkonusu toplumlann farkh olduklan da 

bir hakikatti. ilave olarak relativizm BatI dii§iincesinin 

toleranstan mahrum egilimlerine bir tepki olarak dogdu. 
Bunlardan biri 19. Yiizyi1'1n sonlannda antropoloji'ye egemen olan 

evrimcilikti. Evrim ilerleme demekti ve sosyal kurumlann dogal 

tiirlerin evrilmesi gibi evrildigi dogmas1n1 savunuyordu. Buna gore. 

farkh toplumlann kurumlanm, en geli§mi§ kurumlar (modern Bab 

Kurumlan) orneginde diizenlemek miimkiindii. Evrim merdiveninin 
tepesinde Bati Uygarhg1 vardi. Bu §artlar alt1nda BatI'hlar 
kendilerinden daha az §anss1z Batih olmayan "karde§lerini" 

degi§tirme ve yiikseltme ~agns1 ald1klanna inan1yorlard1. 

1 Merton, R. K., "The Sociology of Knowledge'', Social Theory and Social 

Structure, s. 457. 

26 



Emperyalisttiler. Evrim yasalan, en giic;lii olan1n hayatta 

kalmas1n1 ongoriiyord u ve dolay1s1yla Batihlann daha giic;siiz 

toplumlan somiirmeye haklan vardi. Bu toleranstan yoksunluk 
relativizm'in dogu~unu korukledi. Epistemik ve kultiirel ac;1dan 
relativizm, insan1n bilme-kavrama eyleminin arkas1nda yeralan 

standartlann biitun toplumlarda ayn1 ve mutlak standartlar 

ohnad1g1, bilme ve kavrama standartlann1n, bilginin ve bilginin 

dogrulugunun standartlan dahil kultiirel olarak belirlendigi 

gorii§udurl. Sosyolojiye ve bilgi sosyolojisine kaynakhk eden bu 
ak1m sosyolojinin yaln1zca farkh toplumlann varhg1nda bir disiplin 

olarak varhg1n1 idame ettirebilecegi gibi ac;1k bir imaya da sahiptir. 

Boylece sozkonusu geli~melerle birlikte, 18. yuzyil nihai 
clayanagm1 J\ktl vey:1 Dog:1'cla. 19. yt'.izytl cnt.clckt.Cicl gC1vcnini 

Tarih'in Tann'n1n inayetine bagh i§leyi§inde bulurken, 20. yiizyil 

c;ozume kavu§turulmam1§ bir "relativizm" probleminden 
rahals1zdir. insan dlh,?t1nccsinin vc lcorilerin, malcmaligin, fizigin, 

etik ve teolojinin kategorileri, "saf akhn" evrensel ve degi§mez" 

kategorileri degildiler artik: tarihi bir donemin kulturel 
urunleriydiler. Bu relativite yaln1zca mesafece birbirinden ayn 

kiiltur ve toplumlar arasmda da degildi, bir tek §ehirdeki farkh 

cemaatler ve bireyler ic;in de gec;erliydi. Relativism ayn1 zamanda 
insanlan ve donemleri de birbirinden ay1nyordu. Onlar da 
relativist bir konumdayd1lar. Fizik gibi sarsilmaz bir kale ic;inde. 

Klasik Oklid ve Newton sistemleri, bu relativist ortam ic;inde 19. 

yiizyil boyunca siirdurdukleri otoritelerini surduremezlerdi art1k. 

Dolayis1yla relativizmle bilimin ve bilimsel dogrulann evrenselligi 
de sarsmtiya ugruyordu2. 

1 Hanson, F. Allan. "Relativism", The Sociology Science Encyclopedia, Eds.: 

Adam Cuper and Jessica Cuper. Routledge and Kegan Paul, London

Boston-Hanley 1985, ss.698-700. 

2 Toulmin, Stephen, Human Understanding, Clarendon Press, Oxford 1972, 

ss.49-50. 

27 



Bu sars1ntidan hi<; §0.phesiz bilgi sosyolojisi de nasibini aldi. 

Relativizm bilgi sosyolojisinin hem ba§lang1c1n1 hem de s1n1rlann1 

nereye kadar geni§letebilecegini belirler. Bir sosyolog tarafindan bu 

nokta i-;;u i-;;ekilde dile getirilmii-;;tir: 

Eger (biHfm) dil~ilnce sosyal olarak belirleniyorsa ve keza 

belirli bir sosyo-killlUrel r,;evreye gore belirleniyorsa, o zaman 

bilgi sosyolojisinin kendisi, belirli bir zaman ir,;inde i~leyen 

belirli sosyo-killtilrel faktorlerin ilrilni.idi.ir, bu nedenle de 

mevcut durum di~mda ger,;ersiz degil midlr? Bilgi sosyolojisinde 

daha sonra ortaya konulan GHlt~malar. bu problem! 

g6m1ezliktcn gch11i~lcrdirl. 

Bilgi sosyologlann1n hi<;biri, disiplinin temel yonelimini, 

bizatihi kendisiyle yarg1lamak isteyen bu soruya makul bir cevap 

verememi§lerdir. Eger biitiin bilginin relatif oldugu dogru ise, "bilgi 

sosyolojisi"nin temel perspektifi de relatiftir ve bu nedenle, nihai 

dogruluk talebinde bulunamaz. Bu durumda "relativizm", bilgi 

sosyolojisinin hem ba~lad1g1 hem de durdugu nokta haline gelir. 
Fakat "relativizn1" problemi, yaln1zca bilgi sosyolojisine ozgu bir 

problem degildir, bilgi ile ilgili biitiin bilimsel faaliyet alanlann1n 

problemidir ve bu alanlara mensup dii§iiniirlerce halen tart1§Ilan 

ancak bir uzla~ma saglanamayan bir problemdir. 

Relativizm'in z1dd1 olan "mutlak<;1hk" veya "evrenselcilik" 

benzerlikler iizerinde durur; relativizm bir strateji olarak 

farkhhklann alt1n1 <;izmeyi tercih eder. Bizim bu ~alu1mam1z1n 
temel stratejisi relativist bir stratejidir ve evrensel dogrulann 

1 Curtis J. E. and Petras J. W. (Eds.). The Sociology of Knowledge/ A Reader, 

s.12.: relativist bak1!_? ar,;1smm bir ele!?tirisi ir,;in. Grunwald E.: The Sociology 

of Knowledge and Epistemology; A.g.e., ss.237 -43.; relativismin rasyonalist 

ar,;1dan ele!?Urisi ir,;in, Papper R. K., "The Socuology of Knowledge", A.g.e., 

ss.649-60; Popper'in bu makalesinin Ti.irkr,;esi ir,;in, Popper R. K., Ar,;1k 

Toplum ve Di.i!?manlan, Cev.: Harun Rlzatepe, Sevinr,; Matbaas1, Ankara 

1968, Cilt:2, ss.220-32. Mannheim ve relativism ir,;in aynca Merton R K., 

"Karl Mannheim and the Socuolog_y of Knowledge", Social Theory and 

Social Structure, ss.498-508. 
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bulunabilecegi tezini reddeder. Evrensellik veya iiniversalizm 
"gii~lii"niin tercih edebilecegl bir stratejldir; ~iinkii entelektiiel 
statiikonun korunablhnesi i~in ba~vurulabllecek blrlclk stratejldlr. 
ilerki bolumlerde tekrar ele alacag1m1z uzere, bilgi me§rula§tlnlm1§ 

gu~tur ve bu durumda "universalizm", giiciin fonksiyonudur, bir 

"hakikat" degil. 

Mevcut §artlar a~1s1ndan baklld1g1nda, "bilimsel bilginin 
evrenselligi" tezi, yalmzca, epistemik statukoyu elinde bulunduran 
Bati'n1n gucunun me§rula§t1nlmas1na hizmet eder. Bu statukoya 

kar§I direnmenin tek bir yolu vardir: relativist stratejiyi 

benimseyerek. Bat1 d1§mda kalan toplumlarm de kendi gen;eklerini 

yans1tan dogrulanmn bulunabilecegini one sunnek. Boylece, bilgi 

sistemleri aras1ndaki farkhhklar vurgulanmahdir. benzerlikler 

degil. Relativizm, entelektuel guce ve entelektuel statukoya kar§1 

ba§vurulabilecek biricik silahtir, biricik stratejidir. Bilgi 
sosyolojisinin handikaplarmctan birinin, belki de en onemlisinin 
"relat.ivizm" problcmi olu~unun. "rclaUviz111"c bir slraleji olarak 

ba§vttrulctugunda hit;bir 6ncmi yoktur. 

1.2. Dil ve Kategoriler 

Bilginin dille ili§kisi bulundugunu one surn1ek, bilginin 

toplumla ili§kisi bulundugunu one surmektir. Burada bizi 

ilgilendiren konu. eger bilgiyle dil aras1ndaki ger~ekten ~ok yak1n 
bir ili§ki var ise, bu ili§ki "bilimsel bilgi" soz konusu oldugunda 
nas1l bir goriiniim kazand1g1dir. Epistemik cemaati bir "lingillstik 

· cemaat" olarak ele almak miimkiin miidiir? 

Bu sorulara anlamh cevaplar bulabilmek i~in burada, ~e§itli 

dii§ilniirlerin, dille dli§iince, dille kategoriler, dille toplum 
arasmdaki ili§kiyi nas1l ele ald1klarma bakacag1z. Farkh toplumlar 

farkh dillere sahiptirler: toplumlann ve dillerin farkhhg1, 

dil§uncelerin. dunya gorii§lerinin, bilgi sistemlerinin farkhhg1na 

tekabul eder. Daha da alt diizeyde ayn1 toplumda ya§ayan farkh 

gruplara ya da cemaatlere ait diller yer ahrlar. Mit'in diliyle din'in 
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dili, din'in diliyle bilim'in dili birbirinden farkh dllerdir. Mit'in 

tasvirini yapt1g1 evrenle din'in tasvirini yaptig1 evren, din'in 

tasvirini yaph,lt1 evrcnlc bilim'in tammlad1J}:1 cvrcn aym evrenler 
clcgikllrlcr. Isler mltik, Isler di11i, ister hilimscl ld1llCir olsun, !>(it.Cm 

kiiltiirler evreni s1nirh say1da kelimeyle dile getirmek 

zorundadirlar. Nihayet, modern bilimin c;erc;evesi ic;inde yer 

almalanna ragmen farkh bilimsel teoriler ve dahas1 farkh bilimsel 

disiplinler farkh dillere sahiptirler. Bu genel ac;1klamalardan sonra, 

dille toplum, dille du~uncc arasmdaki ili~kinin nas1l bir ili~ki 

oldugu konusuna gec;ebiliriz. 

Sosyolojik dil incelemeleri, ~u temel hatlar iizerinde 
ilerlen1ektedir: Kim. nerede. hangi vesilelerle ve kimlerle 
konu~uyor? Dille etkile~im. dille sosyalizasyon. dille sosyal 
degl~me. dllle bllgi ve dii~iince aras1ndaki ili~ki nedirl? Bu 

sorulardan da anla~1lacag1 i.izere sosyolojik dil incelemelerinin 

altin1 c;izdigi §ey, dilden c;ok dili konu§an insanlar, toplum ve 

cemaatler ya da gruplard1r. Dil toplumsal bir fenomendir ve 

kcndisini kullanananlara gore at;1klanmahdir. 

Dil toplumu olu~turan kurumlar i<,;inde en onemli ve en 

stratejik konuma sahip kurumlardan biridir. Toplum ve onu 

olm~turan kurumlar. bireylerden once mevcutturlar. insan yalmzca 

toplum bireyi onceledigi ic;in toplumsal bir varhk degildir; dil ya da 

kavramlar sistemi dedigimiz §ey bireyi onceledigi ic;in de toplumsal 

bir varhktir. Dil du§unmeyi, dil bilgiyi onceler; bir kavramlar 

sistemi bulunmad1g1nda dii~unce imkans1zdir. dolayis1yla bilgi de 

imkans1zdir; ~'.unki1 kavramlar bilgidcn once gelirlcr. "Her kavram" 
der Toulmin, "entelektiiel bir mikro-kurumdur112. 

Klasik sosyoloji gelenegi ic;inde dille di.i~i.ince aras1ndaki 

ili§kiyi ilk ele alan sosyolog olan Durkheim'e gore. 

1 Giglioli P. Paola (Ed.), Language and Social Context, Penguin Books, 

London 1975, s.13 

2 Toulmin, S., Human Understanding, s. 166 

30 



"Dil ve dilin nakletugi kavramlar sistemi, kolektif bir 

inceden inceye i$1emenin iiruniidiir. Dtlin ifade ettigi $ey bir 

biitiin olarak toplumun tecrubesiyle alakah olgulan naklettigt 

bir tarz (model.r,;.)dir. Dilin farkh unsurlarma tekabiil eden 

dii$fmceler kolektif tasavvurlardir" 1. 

Durkheim'e gore dil topluma, du~unceyse dile baghdir. Ba~ka 

bir deyi~le, du~uncenin belirleyicisi dil, dilin belirleyicisi ise 
toplumdur. Dil toplumun CiriinC1diir. Toplum onu, tecrubesini dile 
getirmck ic;in bir ara~~ olarak kullamr. Di! clCt~unmcnin ve 
du§uncenin arac1dir. Durkheim'in genel toplum ay1klamas1 i\.inde 

dilin kaynag1 din. ya da dunya goru~u. dunya goru~unun nihai 
belirleyicisi ise toplumdur2. 

Antropolog Benjamin Lee Whorf, Durkheim'in bu dil 

a\.1klamas1n1 tersine \.eviren bir yorum geli§tirmi§tir. Bu yoruma 

gore dil dii~iincenin yalrnzca arac1 degildir, dil dii~iincenin 

yogruldugu, ~ekillendigi teknedir. Du§unceyi belirleyen §ey 
toplumun yap1s1 dcgildir, dilin yap1s1chr: 

" .... dilin lingi.iisUk arkaplan sistemi (ba$ka bir deyi$le 

grameri) dli$i.inceleri yeniden uretmenin arac1 degildir; daha r,;ok 

dii$iincenin bizatlhi kendlslnin $ekillendiricisidir: dil, bireyin 

zihinsel f aaliyetlerinin ve izlenimlerinin analizini, mevcut 

zlhinsel statukonun olu$mas1m saglayan bir program ve 

k1lavuzdur. Dft$iincelerin formiilasyonu. eski anlamda tam 

rasyonel bag1msiz bir surer,; degildir: du$llncelerin formUlasyonu 

belirli bir gramerin pan;;as1dir ve gramerler arasmdakl 

farkhhklar. onemsiz olandan onemli olana dogru ortaya 

r,;1karlar. Biz dogay1. ana dillerimizde bulunan hatlar boyunca 

1 Durkheim, Emile. "The Elemantary Forms of the Religious Life", Trc.: J. 

Swain, The Free Press, Glencoe 194 7'den zikreden, Landar, Herbert, 

Language and Culture, Second Printing, Oxford University Press, Oxford 

1966, ss.149-50. 

2 Goody J. and Watt I. "The Consequences of Literacy", Language and Social 

Context, Ed.: Pier Paolo Gig!ioli, s. 313. 
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pari;;alara aymnz (smillandmnz. i;;.). Fenomenler diinyasmdan 

lzole elti,:1imlz kalegorilerle lipleri dogada bulamayiz; t;;iinkii bu 

kategoriler ve Upler her gozlemcinin emrine amade onceden 

mevcullurlar: tersine, diinya zihinlerimlzce organize edilmi!? 

bulunan kaleidoskopik bir lzlenimler aki!?1 tcinde takdim edilir; 

bu takdim i!?lemini gen;;ekle!?lirense biiyiik oli;;iide, 

zihinlertmizde bulunan lingiiislik sistemlerdir. Dogayi parcalara 

aymr. kavramlarla organize ederiz ve bunu yaparken de ona 

anlamlar yiikleriz; cunkii biz bu !?ekilde bir organize etme 

i!?leminin taraf1any1zdir: konu!?ma cemaatimiz (speech 

community) icinde kabul elligimiz dil kahplan biinyesfnde 

kodlanan bir uzla!?manm taraflan .. Pek tab ii bu uzla!?ma z1mni 

ve dile getirilmemi!? bir uzla~madir; ancak bu uzla!?manm 

kavramlan mutlak bit;;imde zorunlu kavramlarctirl. 

Do~ay1 m11!1ak bir lnrnrs1zlikla yorumlamakta ozgllr birey 

yokt ur; gen;eklc. kcndisinin <;ok fo~giir oldugunu diifjiiniirken 

bile, bclirli yorumlarna modellcriyle snurlandmlnu!? birey vardir. 

Boylece. yenl bir relativile ilkesini ortaya koymu!? bulunuyoruz: 

bu ilke. blltfm gozlemcilerin lingiiislik arkaplanlan aym 

olmad1ki;;a aym fiziksel delille, evrenin aym resmini elde 

edemeyeceklerini one sllrer2 

1 Carrol J. B. (Ed.). Language, Thought and Reality: Selected Writings of 

Benjamin Lee Whorf, The M.l.T. Press, Cambridge. Mass .. 1956, ss. 212-

14'den zikreden, Black, Max, The Labyrinth of Language, Frederick A 

Preager, Publishers, New York-Washington-London 1968, s.73. (Whorrun 

makalelerinden olu~an bu kitab1 elde edemedigimi iiziilerek belirteyim). 

2 Carrol J. B. (Ed.) Language, Thought and Reality: Selected Writings of 

Benjamin ... , ss. 212-13'ten zikreden, Cooper D. E ... Philosophy and the 

Nature of Language, Third Impression, Longman, London 1979, s. 101. 

Cooper kitabmda Saplr-Whorf hipotezinin bir ele~tlrisini sunmaktad1r. 

Aksine ben bu i;;ah~mada, iilkemizde egemen pozltivizm'in ilgili tezi 

gormezlikten geldigine ve onun dogru olduguna inamyorum. 
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Hangisi once gelir? Oil kahplan m1, kllltiirel normlar ml? 

Temelde kulturel nom1lar ve dil kahplan. surekli birbirlerini 

etkileyerek. mu$lereken geli$irler. Ancak bu ortakhkta. dilin 

yap1s1 ozgur elastikiyeti smirlayarak geli$me kanallanm 9ok 

otokratik bir bi9imde belirlerl. 

Whorrun yukandaki ifadclcri "linp;iiistik rclativizm"in iyi bir 

anlat11111Chr. Bu g6rl'1:;; litcratiirde Sapir-Whorf hipotczi diyc amlir. 

Sapir aym gori.i§ii §oylc dile gctirrni~tir: 

"Oil sosyal ger~ekligin klavuzudur. Oil. genellikle sosyal bilim 

ogrencilerinin temel ilgi alanlarmda say1lm1yor ise de sosyal 

problemler ve sure~ler hakkmdaki bi.itun du$uncelerimizi kuvvetle 

belirler. insanlar ger~ekle, yalmzca ne nesnel bir di.inyada ya$arlar, 

ne de sosyal bir faaliyetler dunyas1 i~inde ya$arlar; insanlar daha ~ok 

toplumlannm ifade ortanu olan dil i~inde ya$arlar. insanm ger9eklige, 

bir dill kullanmaks1zm tam anlanuyla adapte olabilecegini, dilin 

sadece spesifik komi.inikasyon ve di.i$i.inme problemlerinin 

~ozi.imi.inde kullamlan bir ara~ oldugunu di.i$i.inmek bir illi.izyondur. 

Oogrusu, "reel di.inya"mn, buyGk Ol~ude bilin~siz bir bi9imde, grubun 

dil ah$kanhklan i.izerine in$a edildigidir. Aym sosyal ger9ekligin 

temsili sayilabilecek. birbirlerine yeterli ol~ude benzer iki dil 

gosterilemez. Farkh toplumlann ya$ad1klan dunyalar yalmzca farkl1 

~ekilde ctikellcnmi~ aym di'mya degildirler; farkh ~ekilde eUketlenmi~ 

farkh di.inyalarctir2. 

Sapir-Whorf hipotezinin imalan ac;1ktir: diller aras1ndaki 

farkhhklar, list di.izeyde farkhhklar degil, k6kten farkhhklardir. 

Farkh dilleri kullanan toplum ya da gruplar farkh diinya 

gorii§lerine sahiptirler; tek bir fiziksel di.inya yoktur, farkh dillerin 

tan1mlad1g1 ve sundugu c;ok sayida di.inya vardir. Dillerin farkhhg1, 

di.inya gorii§leri ve bilgi sistemlerinin farkhhg1na tekabiil eder. 

Dii§i.incenin nihai belirleyicisi dildir. Bu g6ril§ aralanndaki radikal 

farkhhklardan dolay1, dillerin birbirlerine terci.ime edilemezligini 

1Cooper0. E, A.g.e. ss.101-102. 

2 A.g.e. s.101. 
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one surer. Eger bu dogruysa. birbirlerine terci.imesi imkans1z diller, 

yaln1zca farkh toplumlann dilleri degildir, ayn1 toplum ic,;inde yer 

alan farkh gruplann dilleri, mit'in diliyle bilimin dili, bilimin 

diliyle dinin dili, farkh bilimsel teorilerin dilleri de birbirine 

terci.imesi imkans1z dillerdir I. 

Sosyolog Basil Berenstein, Durkheim ve Whorf un relativistik 

konumlanyla birbirine benzeyen, fakat temelde farkh olan 

gorii§lerini makro di.izeyde Durkheim ve Marx'a ,mikro di.izeyde M. 
Mead'e ba§vurarak uzla§tirmay1 denemi§tir2. Brenstein bu 

te§ebbi.isi.iyle, oncelikle dil (language) ve konu~ma (speech)y1 

birbirinden ay1nr. Dil konu§ma kod ya da formlann1n (speech 

code) kcndisinc boyun cftdigi bir kun11lar tak1m1dir: oysa konu§ma 

kodlan belirli baglamlar ic,;inde yer alan ki.ilti.iri.in bir fonksiyonu 

olarak ortaya c,;1karlar. Dil d1§1nda bir kurallar sistemi daha vardir 

ki bu ki.ilti.irel sistemdir. Bu nokta ki.ilti.irel kurallar sistemiyle 
lingi.iistik kurallar sistemi aras1ndaki ili§kinin gi.indeme geldigi 

noktadir. Lingi.iistik kurallar sistemi ki.ilti.irel sistemin bir 

parc,;as1dir ve ki.ilti.irel sistemi farkh birc,;ok tarzda belirleyebilir. Dil 

kodu, s1nirs1z sayida konu§ma kodu i.iretebilmesine elveri§lidir; bu 

noktada herhangi bir dilin bir ba§kas1na i.isti.inlilgi.inden soz 

edilemez. Farkh konu§ma kod ya da formlan sosyal ili§kinin 

bic,;imini sembolize eder, kan;;1hkh konu§man1n yap1s1n1 

§ekillendirir ve konu§ucular ic,;in farkh ili§ki di.izenleri yaratir. 

Konu§uculann tecri.ibeleri boylece konu§ma formunu anlamh 

kilan sosyal ili§ki tarafmdan yonlendirilir. Konu§ma formu sosyal 

yap1n1n bir niteligidir ya da ba§ka bir soyleyii;;le sosyal ilii;;kinin bir 

boyutudur. Konu§ma formu bir sosyal di.izenlemenin sonucudur; 

fakat bu konui;;ma formunun yap1s1n1 degii;;tiremeyecegi anlam1na 

gelmez. Sosyal ili§kilerin tipi lingi.iistik kurallan dogrudan dogruya 

etkilemez; konu§maya belirli smirlamalar koyarak etkiler.Boylece, 

ki.ilti.irel kurallar sistemiyle lingi.iistik kurallar sistemi aras1nda, 

1 Bu konuya ~alH;mmnuzm daha sonraki boliimlerinde tekrar temas edeceg.iz. 

2 Brenstein, Basil, "Social Class. Lanp;uap;e and Socialization", Language and 

Social Context, Ed.: P.P. Giµ;Iioli, s. 160. 
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birbirini takviye eden bir kar§1hkh ili§ki vardir. Bir insan, 

sosyalizasyon sureci ic;inde ana dilini ogrenirken yaln1zca o dilin 

kurallann1 ogrenmez, dilin kurallann1n bir sosyal yap1n1n 

normlanna ve ihtiyac;larma gore nas1l kullan1lmas1 gerektigini de 

ogrenirl. Brenstein'in yukandaki gorli§lerinin c,;alu~mam1z1 

ilgilendiren .yan1 sosyal yapm1n, dilin kullan1m1m belirledigini one 

surmesidir. Bu sosyal yap1, genelde toplumun, mitik, dini ya da 

bilimsel bir cemaatin sosyal yap1s1 olabilir. 

Dille dli§i1nce ve dunya gori1§i1 (WhorD. dille toplumsal yap1 

(Durkheim ve Brenstein) arasmdaki ili§ki konusundaki tart1§malar 

her ne kadar devam ediyorsa da, bu ili§kinin varhg1 tartI§ma 

goturmez bir §eydir. Boylece dil §U tl.ir fonksiyonlara sahiptir: 

a) Dil dli§lincenin muhtevas1n1n, dili konu§an ki§inin 

bilincinin ic; dunyas1 dahil reel dunya ile ilgili tecrubesinin ifade 

edilmesini saglar. Bu anlam1yla dil du§uncenin arac1dir. Fakat dil 

bu arac;sal fonksiyonu yerinc getirirken tecrubeyi bir yap1ya 

kavu§turur ve nesnelere bak1~ tarz1m1zm belirlenmesine yard1m 

eder. 

b) Dil sosyal ili§kilerin tesisini ve surdurulmesini saglar, 

insan1n sosyalizasyon sureci ic;inde ogrendigi sosyal roller dille 

ifadesini bulur. Dil konu§mada kok salar ve bu nedenle sosyal bir 

faaliyettir. Bir soyleyeni ve bir de soylenileni gerektirir. insan 

konu§urken kendi sesini de duyar ve bu sirada bir "feed back" 
surecine maruz kahr. Her dil sistematiktir. "ilkel" dil yoktur. Her 

dil konu§ucusunun bildigi kendisine has bir yap1ya sahiptir. 

insanlar dilde kural haline getirilmi§ bir unsura dayand1klan ic,;in 

birbirlerini anlayabilir ve boylece "anlama cemaati"nin bir uyesi 

olurlar. Bu, ileti§imin ternelidir2. Dilin bu ozelligi filozof 

Wittgenstein tarafmdan §oyle yorumlanm1§tir: Her dil biq;ok "dil 

1 Brenstein B. "Ag.m." Language and Social Context", ss. 160-163. 

2 Halliday M.A.K. "Language Structure and Language Function", New 

Horizons in Lingiiistic, Ed.: John Lyons, Penguin Books, New York 1980, 

s.141. 
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oyunu"nu i~ine ahr; dilin kullamm1mn (dil oyunu) anlam1, dilin 
konu~uldugu, 6gretildigi ve pratikte kullanlld1g1 cemaatin hayat 

tarz1ndan dogar. Payla~1lm1~ hayat tarzlann1n yoklugunda, 
lingiiistik ileti§im gen;ekle§emcz: 

Boylece insani uzla~manm, neyin yanh~ neyin dogru 

oldugunu kararla~tird1gm1 soylilyorsunuz. Bu, insanlarm 

dogru ve yanh~ olduklanm stsyledlklerl ~eydtr: onlar 

kulland1klan dilde uzla~1rlar, bu du~i.incelerde uzla~ma degildtr: 

hayat tanmda uzla~mactirl. 

Eger dil bir komilnikasyon arac1 ise, konu~manm 

geq;ekle~tigi yerde bir uzla~ma var demektir: yalmzca 

tammlarda uzla~ma degil, ayn1 zamanda (ai,;1ki,;a dile 

getirilebildigi durumlarda yadrrgamr) huki.imlerde (yarg1larda,1,;.) 

bir uzla~madir. Bu, mantig1 lptal ediyor gibidlr: fakat geri,;ekte 

boyle degildir. Oli,;umi.in yontemlerini tan1mlamak bir ~ey, 

Olt;;ftmi.in sonui,;lanm elde ederek ifade etmek ba~ka bir ~eydir. 

Fakat "olci.im" dedigimiz ~ey kismen olcumi.in sonui,;lanyla 

belirli bir uyumla birlikte belirlenir2 . 

.. .. ... kalml eclilen, mevc11! ol;m l>ir lwyal lar1:1chr3 . 

....... ctllln kom1~ulmas1, blr faallyctln par1,;as1 vcya bir 

hayat tar..~1d1r4. 

1 Wittgenstein., L. Philosophical Investigations, Trs.: G.E.M. Ancombe, Basil 

Blackwell, Oxford 1983, Paragraf: 242, s.88. 

2 A.g.e. Paragraf: 242, s.88. 

3 A.g.e. s.226. 

4 A.g.e. Paragraf 206, S.82. 

36 



Wardhaugh, "konu§an iki insan1 seyretmek, danseden iki 

insan1 seyretmek gibidir" 1 der. Birbirleriyle uzla§an insanlann 

payla§hklan §ey, dilin ileti§imdeki kullan1m tarz1 degildir sadece, 
bu kullamm tarzma sm1rlarnalar gctircn ve bu kullan1m tarzm1n 

arkaplan1nda yer alan linguistik kurallar sistemidir de. Ayn1 dili 

konu§mak, ortak bir hayat tarzma sahip olmak demektir. Ileride 

dilin, ileti§imin temeli olmas1 dolay1s1yla "epistemik cemaati" 

cemaat yapan ozelliklerden biri oldugunu gorecegiz. Dil bir 

kurumdur. Birey konu§ucunun arkaplan1nda daima gelenegin 

devasa kaynaklannca payla§1lm1§ hayat tarzlanyla birlikte bir "dil 

cemaati" (linguistic community) vardir. Her insan gelenekler 

(conventions) ve kurallarla 6rUlmil§ bir sosyal pratigin varisidir. 
Bu pratikten sapilabilir; fakat gormezlikten gelinemez. insan 
konu§arak dogmaz. Ostelik dil, dunyan1n notr bir yans1tic1s1 

degildir; "kusursuz bir ayna degildir; daha ~ok tahrif eden bir 

aynadir" 2 . Dil bir gelenekler sistemidir; bir dili ogrenmek, 

geleneklerin belirledigi bir ya§ama tarz1n1 ogrenmektir. "Dil, kultur 

denilen makrokosmos i~inde bir mikrokosmostur"3. Bu 

1 Wardhaugh. Ronald, The Contexts of Language, Newbury House Inc. 

Rowley. Massachusetts 1976, s. 93-91. 

2 Black, Max. The Labyrinth of Language. s. 71-72 

3 Landar H .. Language and Culture. s.7. "Dil beni kendi kahplan i~ine girmeye 

zorlar. in,qilizce konu$urken Alman sentaksmm kurallanm kullanmam; 

eger ailemin d1$mdakilerle ili$ki kum1ak isliyorsam, ii~ ya$mdaki oglumun 

uydurdugu kelimeleri kullanamam: ~e$illi vesilelerle, uygun konu$manm 

hakim kurallanm dikkate almak gerekir. ( ... ) Dil bana. benim ger~ekle$en 

tecriibemin sfirekli nesnelle$Urilmeslne (objecUvication) hazir imkanlar 

sunar. ( .. ) Oil tecrubeml aym zamanda, onun kendimce anlamlarma gore 

degil. ayn1 $ekllde hemclnslerlmce anlamlanna gore de geni~ kategoriler 

altmda sm1flandirmama imkan vererek hipotezini kurar. 0 bu tasnifi 

yaparken aym zamanda tecrubeyi anonimle$tirir de: ~unku tasnif edilmi$ 

tecrube, ilkece. sozkonusu kategoriye gfrrneyi ba$aramayan herhangi bir 

kl~i tarafmdan tekrarlanabilir". "Dil. gundelik hayatm ger~ekligi i~indeki 
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mikrokosmos lingi.iistik kurallardan olu§ur. Lingi.iistik kurallar 

geleneklerdir. 

Her toplum, her cemaat ya da grup, bilimsel di.inya gorii§i.i 

dahil her di.inya gorii§i.i nesne tiirleri, olay ti.irleri, ozellik turleri 

vb. aynntilan biraraya getirerek gruplandirmak i~in kavramlar 

kullamr. Kavramlar dilin ogeleridir ve bu s1ndland1nc1 kavramlara 

kategoriler denir. Sm1flandirma ile yap1lan, genelde farkhhklann ve 

benzerliklerin biraraya getirilerek "kategoriler" c;;en;evesi ic;;ine 

yerle§tirilmesidir. Klasik sosyoloji gclenegi ic;;inde s1n1f1andirma 

sistemleri ile toplum aras1ndaki ili§ki ilk kez E. Durkheim ve 

Marcel Mauss taraf1ndan 1903 y1hnda formi.ile edilmi§tir. Bu 

formulasyona gore, " ... nesnelerin s1n1flandirllmas1. insanlann 
s1n1fland1nlmas1n1 yeniden iiretir" 1. S1n1flandirma ve kategoriler 

konusunu §imdi, Durkheim'in nas1l ele ald1g1n1 gostermeye 

c;;ah§ahm. 

Durkheim temelde iki soruya cevap arar: Dini du~i.inceyle dini 

pratigin temel forn1lan nelerdir? Algilama kategorilerinin dini ve 

dolayis1yla sosyal bir kokene sahip bulunduklan gosterilebilir mi? 

Durkheim, empirik bir epistemoloji ile a priori bir epistemoloji 

aras1ndaki tartI§maya son vermeyi d i.i§i.inmektedir. 0, 

yarg1lann11zm. entclcktucl faaliyctimizin yap1s1m vc formunu 

lwlirlcycn bC'lirli tcnwl idea'1nrn cl:iy:uHl1gm1 di°l~i°miir ki hu 

farkh bolgeleri blrle~tirlr ve anlamh blr bi.Hfme entegre eder". Berger P. and 

Luckman T .. The Social Construction of Reality, ss.53-54. Farkh dilleri 

degerlendirerek onlar arasmda bir yarg1da bulunmam1z.1 saglayacak 

herhangi bir list dil yoktur. Cooper A. Philosophy and the Nature of 

Language, s.103. 

1 Durkheim, Emile, and Mauss, Marcel, Primitive Classification, Fifth 

Impression. Trs.: from the French and Edited with an Introduction by 

Rodney Needham, The University of Chicago Press-Chicago 1975, s.11 

38 



di.i9i.incenin Aristo'ya kadar uzanan kokleri vardirl, ancak 

Durkheim'i dogrudan etkileyen filozof Kant'tir2. 

Kant'1n bilgi teorisi (epistemoloji) alan1nda yaptig1 §ey, 

genellikle Kopernik'in astronomide yapt1g1 devrime benzetilir. 

Kopernik'ten once astronomi olaylan yer merkezli bir evrene gore 

ac;1klan1yordu. Kopernik bu teoriyi tersine c;evirdi ve gok 

cisimlerinin di.inya <;evresinde deP;il. di.inyamn. ba9ka bir soyleyi9le 
gi>zlemci11it1 kt'11disi11i11 gi'1111·~ c,,·1·vn~si11ch~ dt111clt'igi'111t'i ()1w stircli'1. 

Kant'tan once Batt entelekti.iel dunyas1nda iki gelenek vard1: 

Rasyonalizm (yalmzca ak1l hakikate goti.irur) ve empirizm (onemli 

olan deneydir). Kant'1n kendi teorisi bu iki ak1m1n bir senteziydi. 

Kopernik oncesi astronomidckinc benzer §Ckilde, empirizm bilginin 

edinilmesinde vurguyu nesneye, yani d19 dunyaya yap1yordu. Kant 

yeni bir merkez teklif etti: Zihnin bizatihi kendisi. Ona gore, insan 

du9i.incesi nesnelerini bi<;imsel olarak (ontolojik olarak degil) 

kendisi yaratir. Zihin kendi ozelliklerini nesneye yukler ve 

dolay1s1yla dogada ai;1klad1g1 nesnelcr. zihnin dogaya yukledigi 

nesnelerin ozellikleridir. Aktl nesnelcri a priori olarak alg1lar ve bu 

bilgiyi universal ve zorunlu onermelerle dile getirir. Kant'a gore d1~ 

di.inya hakk1ndaki bilgimiz, yalmzca d1~ di.inyan1n bir yans1mas1 

degildir, c;i.inki.i di.inyada gordi.igumi.iz birlik, ilkin zihnin ona a 
priori sezgi formlan (uzay. zaman), sonra da anlama yetisinin 

~emalan ve kategorilerle verdigi bir §eydir. Boylece insan zihni 

kendisini ku9atan di.inyaya bir form verir ve onu kendisi i<;in 

bilinebilir kilar. A priori bilgi, deney ve duyu izlenimlerinden 

1 Remrnling G. W .. Road to Suspicion, ss. 12-13. 

2 Durkheim Lise ojtrenimi s1rasmda Kant'a ozel bir onem veriyordu. 

Durkheim, "ne zaman felscf! bi<;imde di't!~unse, Kant'la omflr boyu bir 

dlyaloga girml$ gibidir. Durkheim'in zihninin toplumsal ya!}amm kurucu 

67.elllkleri olarak ahlakilik ve ahlak ile, ahlak bilimi ile me!}gul olmas1 

Kanl'm elklsinln gostergesidir". Tlryakian. E. A., "Emile Durkheim", Cev.: 

Ceylan Tokluoglu, Sosyolojlk ~t>ziimlemenln Tarlhl, Der.: Tom Bottomore 

ve Robert Nisbet, ss. 220-21. 
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bag1msiz bilgidir. Kategoriler zihnin a priori kavramlandirlar ve 
zihinde ic;kindirler. Onlar salt akhn a priori yap1fandirl. 

Durkheim'la Kant arasmdaki ili§ki, Marx'la Hegel aras1ndaki 
ili§ki gibidir. Durkheim Kant'1n "kategoriler" yorumundan 

etkilenmi~ ve onu biiyiik olc;iide degi§tirmi§tir, Marx Hegel'in 

"diyalektik" yorumundan etkilenmi§ ve onu biiyiik Ol9iide 

degi§iklige ugratm1§tlr. "Marx" kafas1n1n iizerinde duran Hegel'i 

nas1l ters 9evirerek diizeltmi§se Durkheim da ayn1 §ekilde 
kafas1n1n iizerinde duran Kant'1 ters c;evirerek diizeltme 

te~ebbiisiinde bulunmu~tur"2. Durkheim bu ters <;evirerek 

diizeltme i§ini "kategoriler"in sosyolojik bir yorumunu vererek 
yapm1§tir. 

1 Remmling G. W., A.g.e. ss. 53-62. Kant ve kategoriler i~in aynca, Kant I. 

Gelecekte Bilim Olarak Ortaya <;1kacak Her Metaflzige Prolegomena, \.CV.: 

lo1111a 1<1u,,'.11rndl ve Y11s11r (>r11ek, I l;wl'l lt•p1· 011lverslll'sl Y;iymlan, Mt~lcksan 

Ltd. $U. Basrmevi, Ankara 1983. ss. 32-85. Heimsoeth. Heinz, Immanuel 

Kant'm Felsefesi, Cev.: Taktyet.tin Mengli!?oftlu, Remzi Kitabevi, istanbul 

1986, ss. 85-103, Cassirer, Ernst, Kant'm yai?am1 ve ogretisi, <,;ev.: Dogan 

Ozlem. Ege Oniversitesi Ofset Bas1mevi, izmir 1988, s.107-130; Korner S .. 

Kant, Penguin Books, London 1987, ss.43-91. "Kant'm kategoriler tablosu, 

yalmzca Avrupah zihnin kategoriler tablosudur". Scheler, M. 'The 

Sociology of Knowledge: Fom1al Problems". The Sociology of Knowledge/ A 

Reader, Eds.: Curtis and Petras. s.178. Kant'm felsefesi ~e!,;>itli boyutlarda 

ideal bir uyum gosteriyordu. Kant'm epislemolojisi ilkin "saf aklm" saglad1g1 

mutlak kesinligin smirlanm yeniden ayaga dikmeyi amac,;llyordu, ikinci 

olarak. eylemin ahlaki temellerini olu!,;)lurma konusunda. onemli bir 

"pratik" taraf1 vard1; bu noktada Tann'ya dogrudan ba!?vummyordu ve ideal 

olarak bir "laik ahlak" ir,;in gereken Cumhuriyetr,;i mizac1 inceliyordu. 

Kant'da bu dunyaya ail Prolestan i,;:ileciligi (asceticism)nin ifadesi 

sozkonusudur". Tiryakian, E. A "Ag.m.", Sosyolojik C<Sziimlemenin Tarlhi, 

s.219. 

2 Brenstein B .. "Social Class. Language and Socialization", Language and 

Social Context, Ed.: P.P. Gigl!oli. S. 158. 
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Prelegomena'da Kant, "Anlama yetisi (a priori) yasalann1 

dogadan almaz, onlan dogaya buyurur" 1 der. Burada Kant'1n 

"anlama yetisi"nin a priori yasalan" ifadesinde dile getirmeye 

r;alu~tig1 ~ey "kategoriler"dir. Durkheim'in Kant'dan aynld1g1 ve 
aynlmad1g1 noktalan anlamanm en iyi yolu, yukandaki ifadeyi 

Durkheim'in bak1~ ac;;1s1 ic;;inde tekrar ifade etmektir: Toplum 
kategorllerl dogadan almaz, onlan dogaya buyurur. 

Onun Kant'm du:;;iincesinde kari;.1 c;;1kt1g1 :;;ey, Kant'1n 
kategorilerin kaynagm1 gosteremcmi§ olmas1dir. Katcgorilrin 

kaynag1 nedir? Durkheim bu soruya tek kelimeyle "Toplum" diye 

cevap verir2. Ancak yine de Durkheim'i anlamak ic;;in, bu cevapla 

ne demek istedigini a~~1klamaya c;;da§mahy1z. 

1 Kant I.. Gelecekte Bllim Olarak Ortaya C1kabilecek Her Metafizlge 

Prelegomena, s. 72. 

2 "O nedenle bu, bir laraftan bilim, diger laraftan ahlak ve din arasmda 

genellikle varoldugu kabul edilen bu turde bir antinominin bulundugu 

h1';bir ~ekilde doftru deftildir: i;fmkil insan faaliyetinin bu iki formu, 

gercekte aym ve tek bir kaynaktan dogarlar. Kant bunu cok iyi biliyordu ve 

bu nedenle teorik ak1I ile prailk ak1l'1 aym rnelekenin (faculty) iki farkh 

ve~hesi olarak g6rcHi. Ona gore bu iki vechcnin birliftini saglayan ~ey. 

ikisinlIJ. de Liniversal olana dogru yoneltilmi~ bulunmas1 ger~egiydi. 

Rasyonel dil~ilnme, akla sahip butiln varhklara verilmi~ yasalara gore 

dD$fJnmektir: ahlaki hareket etmek, diger biltiln iradelerle i;eli$meksizin 

geni$letilebilen makslmlere gore hareket elmeklir. Ba$ka bir deyi$le bilim ve 

ahlak, bireyin kendisini, kendine alt g6ril$ noktasmm ilzerine yilkseltmeye 

ve bireyler ilstil bir hayatI ya$amaya muktedir oldugunu Ima eder. 

Geri;ekten. bunun yilksek df1~unme ve eylem formlarma has gene! bir 

nitelik oldu~u ~iiphe got Ormez bir ~eydir. Bununla birlikte, Kant'm 

ac;;1klayamad1jt1 ~cy, insanda gen;ckle~en bu lfrr ~cli~kinin kaynagidir. Birey 

kendisini neden bireyselliginden vazgec;;meye zorlamaktadir; aksi durumda 

bireyler ilstil yasa neden kendislni bireylerde cisimle$tirerek dag1lmaya 

zorlamaktad1r? Bu soruya C$it !?Ckildes i!?tirak etUgimiz ik.i antagonistik 

diinya; bir yanda madde ve his dilnyas1. diger yanda teorik (saf. c;;.) ve 

ki$ilerilstil aklm di.inyas1 bulundugu soylenerek cevap vertlebilir mi? ( ... ) 
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Durkheim'e gore mant1ki du~unce, bireylerden bag1ms1z bir 
varhga sahiptir. insanlar onu, butun insanlar ve zamanlar, biitiin 

durumlar i~in ge~erli gencl-ge<;cr bir hakikatmi~ gibi alg1larlar. 
Daha a~Ik bir soyleyi~le insanlar. toplumdan bag1ms1z bir 

"hakikat"in varhg1na inan1rlar. Fakat insanlar bu kanaate nas1l 

ula§mi§lardir? 6nemli olan bu soruya verilecek cevaptir. insan 

dogdugunda, bu genel-ge~er hakikat kendisine sunuluyor gibidir. 

Ashnda o, kolektif tecrubenin urunudur. Bireylerden bag1ms1z 

hakikat insanhga ilk kcz kolcktif du~unccylc verilmi§tir. 

"Toplumsal olgu" tammmdan da anla~Ilacag1 uzere Durkheim, bu 

kolektif du~iincenin ya da toplumsal olgunun insanlar uzerinde bir 

du;; bask1 uygulayarak kendisini onlara kabul ettirdigini one surer. 

insan kavramlar, kategoriler ve du~uncelerle ilk kez yiizyiize 

geldiginde, onlan bir ele§tiri suzgecinden gec;;irerek benimsemez: 

daha ~ok, ic;;inde ya§ad1g1 toplumun kendisine sundugu bi~imde 

kabul eder. Bilginin kolektivitesini saglayan ~ey kolektif olan1n 
insan uzerindeki otoritesidirl. 

Neden bu iki di.inya -kl bunlar birbirleriyle i;eli$iyor gibi gori.inuyorla

birbirlerinin d1$mda yer alm1yorlar ve neden antagonismlerine ragmen 

kar$1hkh blrbirlerine nlifuz edlyorlar? (Geri;ekte blreyler i.isti.i akil kolektif 

dli~uncedir) ( ... ) Bir ci.imleyle, bizde bireyler i.istu bir ~ey vardir; <;;unki.i 

hepimizin it;inde sosyal bir ~cy vardir, t;i.inkii toplumsal hayat hem 

tasavvurlan hem de pratikleri ku$atir: bu bireyleri.isti.ili.ik, dogal olarak 

dii$iinceler kadar eylemlere de yay1hr". Durkheim. E. "Elementary Forms of 

Religious Life", The Sociology of Knowledge/A Reader, Eds.: Curtis and 

Petras. ss. 158-159, Parantez i<;;i benim. 

1 Durkheim E. "A.g.m.", The Sociology of Knowledge/Reader, Eds: Curtis and 

Petras, ss.150, 152, 159. "Bu durumda ozetle genellikle kabul edildigi i.izere, 

toplumun mantiks1z (illogical) veya manhk d1$1 (a-logical). tutars1z ve 

fantastik bir varhk olmad1gm1 belirtmemiz ~arttir. Tam tersine kolektif 

bilirn,;, pSi$ik hayatm en yi.iksek fornmdur; t;iinki.i kolektif bilin«;. bilincin 

bilincidir. Bireyin ve lokal $artlarm (contingencies) d1$ma ve .i.isti.ine 

yerle~en kolektif bilirn,;, nesneleri daima temel sabit boyutlanyla gorur ve bu 

oze111~1 ile, 11~111 daiml ve temel boyutlan lnsanlar arasmda komi.inlke 

edilebillr dli~Cmceler hallnde krislalize eder. Kolektif bilin<;; ayrn zamanda, 
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Kavramlarla dii§unmeyen insan insan degildir, der Durkheim. 

Kavramlar ve kategoriler toplumsal olgulardir; insan insan olmas1 

dolay1s1yla kavram ve kategorilere mahkumdur, ~i.inki.i dile 
mahkumdur. Kadim Yunan'dan beri bilindigi ve Kant'1n yeniden 

a~1k bir bi~imde ortaya koydugu uzere insan du~uncesi zorunlu 

olarak kategorilere dayanir: Kategoriler yoksa di.i§lince de yak 

demektir. Kategoriler, du~uncenin bir tur Ar~imed noktas1d1rlar. 

insan1n dogal ve sosyal ~evresi bir kaosu and1nr: bu kaos kavram 

ve kategorilerle bir di.izene sokulur ve anlamh k1hn1r. Evreni 

kolektif bilincin bize sundugu kategorilerle algilanz. Algilama, 

genelleme degildir. Kategorilerle ya da kavramlarla du~unmek, der 
Durkheim. "nesnelcrin belirli say1daki µ;enel niteliklerini tecrit 
t•dt'ITk y11 cla l>irar;1y:1 .~din-rl'I~ gr11pl;111d1n11;1k d<·gildir s:1dt'<'<'. :1y111 

zamanda degi~ebilir olan1 siirekli, bireysel olan toplumsal 
kilmaktir" 1. Kant'1n aksine kategoriler saf akhn urunleri degil, 

bilinen bi.itUn ger~ekligi ku~atir; bu onun tek ba~ma zihni, biHiin 

nesnelere uygulanabilir ve nesneleri du~fmiilebilir k1Ian kahplarla ter:;hiz 

ettigini gosterir. Kolektif bilinr:; bu kahplan sun'! olarak uretmez: kendi 

i<;inde bulur .... "Durkheim E. "A.g.m.", The Sociology of Knowledge/A 

Reader, Eds.: Curtis and Petras. s. 157. 

1 Durkheim E. "A.g.e". ss.152-53. Arthur Child. kategorilerin bilgtnin sosyal 

determinasyonunun arar:;Ian oldugunu one sorer. Baz1 yazarlar bunlan, 

bakt~ ar:;1s1, konum, dOnya goril~il gibi kavramlarla dile getirmi~lerdlr. 

Kanl'a gore dil~ilnce biltun insanlarda aym si.irei;le ~ekillenir, fakal o, 

takdimini yapt1g1 kategorilerin z.orunlulugunu ve i.iniverselligini !spat 

edememi~lir. Bu dilemmadan(!) kurtulmanm yolu iki tip kategori oldugunu 

one si.im1ektir: (I) Ana kalegoriler: (2) Tali kategoriler. Ana kategoriler 

biyoliktir ve Kant'm kategorilerine lekabi.il ederler: tali kategoriler 

sosyetiktir ve Durkheim'in kalegorilerine tekabi.il ederler. Bkz.. Wolf K., 

Beyond the Sociology of Knowledge/ An Introduction and A Development, 

University Press of America, New York-London 1983, ss.163 vd. 

Kategorilerin bu kategortz.asyonunda sunulan ~emanm Durkheimci bakl~ 

ar:;1smdan kabul edilebilir olmad1g1 aG1ktir. <;unku "dogal" ya da "ana", 

"Sosyal" ya da "tali" kategorilerinin kend!leri de sosyal birer kategoridirler. 

Lukacs, "Doga sosyal bir kategoridir" der. Bkz.. S. Stark W. The Sociology of 
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toplumun dogaya buyurdugu kahplardir; kolektif emegin 
i.iriini.idi.irler ve nesnelerin genel niteliklerini dile getirirlerl. 

Durkheim yukandaki yorumu yaparken ii~ noktadan yola 

~ik1yordu: (a) Kategoriler ve mant1k kurallanndaki degi~iklikler ya 

da bunlann farkh kiiltiirlerde farkh olmalan olgusu. tarihi ve 

dolay1s1yla sosyal faktOrlere baghdir; (b) Bireylerin ogrendikleri 

dilde formiiliinii bulduklan va baz1lan bireylerce tecriibe edilmemi~ 

nesnelere atifta bulunduklan i<;in kavramlar ve kategoriler 
toplumun iiriiniidiirler; (c) Kavramlann reddini veya kabuliinii 

saglayan ~ey, sadece objektiviteleri degildir: ayn1 zamanda diger 

hakim inanc;lara uygunluklandir da2. Kategoriler diger biitiin 

kavramlan ku~atirlar; onlar nesneler arasmdaki en genel ili~kilere 
tekabiil ederler; kolcktif tecn1benin iiriiniidiirler. Bireyler i<;in a 

priori bir gerc;eklikleri vardir; fakat kokenleri Kant'1n one siirdiigii 

gibi bireyin ic;inde degil d1~mdadir3. Kategorilerin kaynag1 nedir? 

Tarihi gelii;;imi gozonunde bulundurarak Durkheim bu soruya 

"Dindir" diye cevap verir. Kategorilerin kaynag1 dindir. dinin 

kaynag1 toplum. Dolay1s1yla kategorilerin kaynag1 toplumdur. 

Kategorilerin kaynag1 dindir. ~iinkii toplum Tann'dir4. Kategoriler. 

uzun tarihi siire<;lerden gec;mii;; bulunan ve insanlann en degerli 

Knowledge, s.176. Child'm goru~leri i~in keza, Child A. "Theoretical 

Possibility of The Sociology of Knowledge", Towards the Sociology of 

Knowledge, Ed: Remmling, ss. 81-101. 

1 Durkheim E. "Ag.m.", A.g.e., s.152-53. 

2 Merton R. K. "The Sociology of Knowledge", Social Theory and Social 

Sturcture. s.4 73. 

3 Remmling G.W. Road to Suspicion. s. 14; Hamilton P., Knowledge and 

Social Structure", ss. 109 vd. Schaub E. L .. "A Sociological Theory of 

Knowledge", Towards the Sociology of ... Ed.: Remm1ing, s.s. 167-83. 

4 Fenton Steve (With Robert Reiner and Ian Hammel). Durkheim and Modem 

Sociology. Cambridge University Press, London 1984, ss. 202-208: Zeitlin 

0., M .. Ideology and the Development of Sociological Theory, Prentica Hall 

Inc. Englewood Cliffs, New Jersey 1968, ss. 276-80 
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entelektuel varbklann1n birikimini sembolize eden "dil§uncenin 

paha bic;ilmez arac;landirlar" 1. 

Dahas1 kategoriler, yaln1zca toplumun urunu olduklan i«,;in 

toplumsal degildirler: dile getirdikleri nesnelerin dogas1 toplumsal 

oldugu i<;in de toplumsaldirlar. Onlar ic;erikleriyle sosyal varhg1n 
farkh boyutlann1 dile getirirler. Mesela "s1n1f kategorisi", 

ba§lang1c;ta insan grubu kavram1ndan ayirt edilemeyen bir 

kategoriydi; zaman kategorisinin temelinde yatan §ey hayatin 

ritmidir; toplumun i§gal ettigi toprak, uzay kategorisi i<;in materyal 

saglam1§tir: kolektif guc; yeterli guc; kavramm1n -ki bu nedensellik 

kavram1n1n temel bir ogesidir- pratigidiL Bununla birlikte 

kategoriler yalmzca toplumu degil, butt.in ger<;ekligi ku§atirlar. ( .. ) 
Kategorilerin fonksiyonu diger butun kavramlara egemen olmak ve 
onlan ku§atmaktir: onlar zihinsel hayatin daimi cihazlandir"2. 

Butunsellik (totality) kavramm1 ele alahm; biitiin kategorisi 

mevcut butun kategorilerin temelinde yer alan kategoridir: 

Biitfm bir kavrnmlar sistemince dile ,ctetirilen dunya, 

toplumun kabul ettigi diinya oldugundan, toplum yalmz 

ba~ma tasarlanmas1 gereken en gene! kavramlan saglayabilir. 

Boyle bir nesne yalmzca bir ozne larafmdan ic;;selle~tirilebilir kl 

bu nesne, it;;inde biHi:m birey ozneleri ihUva eder. Hakkmda 

dft~unulmedigi surece evren varolamayacagmdan, toplum 

1 Remmling G. W., Road to Suspicion, s. 14. Kant'c;;1 kategori anlay1~1; 

sosyologlarm ele~tirilerine marm: kalnu~tir: "Biz aydmlanma ve Kant 

idoli.inii (putunu, t;;.) aklm "dogu~tan" ciha.zlannm ta ba~lang1c;;tan itibaren 

biitiin insanlara verildigi varsay1rnm1 tamamen reddediyoru.z. Sadece 

zihnin muhtevas1 degil, "dogru" ve "yanh~". "rnutlak olarak dogru" ve 

"mutlak olarak yanh~" indeksini uygulayan muhtevalarda c;;agdan c;;aga, 

iilkeden ulkeye. loplumdan topluma farkhhklar gosterir; dahas1 

muhtevalarca duzenlenen kategoriler ve formlarm bi.zzat kendileri de 

degi~irler. Grup ve kiiltiir formlan c;;oklugu, buliin bir sosyolojinin 

ba~lang1c;; noktas1dir". Stark W .. The Sociology of Knowledge, s.329 

2 Durkheim E., "A.g.m." The Sociology of Knowledge/A Reader, s.155 
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ic;inde yer bulur; toplumun ic; hayatmm blr parc;as1 olur; bu 

buti.inlUk varoldugu surece onun dt~unda hicbir i;iey varolamaz. 

Biitiinl'iik (totality) kavram1, loplum kavrammm birtcik soyut 

fommdur; o biH iin nesnelerl l\.lne alan biHi"mdiir. bulUn diger 

smillan ku~atan en yliksek sm1fttr. Bu her alandan varhklann, 

t1pk1 insanlar glbi, sosyal fom1lar ic;ine yerle~tirilerek tasnif 

edildlgi butun pirlmltif s1mfland1rmalann dayandmld1g1 temel 

nihal ilkedir. Fakat eger diinya toplurnun icindeyse, toplumun 

meskun bulunduftu uzay, gene! uzayla kan~rn1~ olur. ( .. ) Aym 

sebeple, kolektif hayatm ritmi, onun sonucu olan butiin ternel 

hayatlarm degi~ik ritmlerine egemendir ve onlan ku~atir; 

net!cede onun !fade cllii!,i zaman, muayyen biHun surelere 

egemen olarak, onlan kucaklar. 0, genel zamandir. Uzun 

siiredlr, diinyanm tarlhi. toplumun tarihinin yalmzca bir 

vec;hesi olmw;;t ur. Blri dlgerlyle ba~lar, blrincisinln devirleri 

ikincisinin devirlerince belirlenirl. 

Biliminki dahil insan dui;;i.inccsi zorunlu olarak kategorilere 

dayanir. Hem Kant\1 hem de Durkheim'ci anlamda kategoriler 

bireyin tecri.ibc ya da dcncy alarnnm d1~mdn yer alan inan~ 

formlandir. insan bir kaos halindeki evreni anlamh k1labilmek ic;in 

onu bir di.izen i~indc alg1Iamak zorundadir. Her alg1lama eylemi 
zarureten a priori kategorilere ya da inan~ formlanna dayanir. Her 
algdama kategorilerle organize edilir. insan evreni, sm1flandirmaya 

tabi tutmaks1z1n bir diizen ic;inde kavrayamaz: kategoriler, 

s1niflandirma zorunlu oldugu i~in zorunludur. S1n1flandirma 

nesneleri ve olaylann ortak ya da farkh ozelliklerine gore yap1hr. 
Sm1flandirmanm amac1, "cnfonnasyonu organize ederek haf1zaya 

yard1m etmek" ve her §eyden once nesnelerin ve olaylann yap1 ve 

ili§kilerini, onlar hakkmda gene! onermeler olu§turabilecek §ekilde 

tan1mlamaktir2. 

I Durkheim E. "A.g.m.", Ag.e. s.155 

2 Kneller G.F., Sclnce as a Human Endeavor, Columbia University Press, New 

York 1978, s.127. Kant'tan etkllenen tek dli~iinur Durkheim deglldir. 

Mannheim da Kant'm etkisi altmda kalnu~hr. "Her alg1Iama kategoriler 
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S1n1flandirma ve kategoriler konusunda Durkheim'i 

ilgilendiren soru §uydu: Mantiki s1n1flandirma formlan ile, bilme 

ve kavray1§1n temel kategorileri toplum taraf1ndan nas1l 

bclirlcnmcktcdir? Yukarda yap1lan a~1klamalardan da anla§1lacag1 

i.izere Durkheim bu soruya, srn1flandirma sisteminin yap1s1, 

toplum yap1s1n1n ya da orgi.itlenme bi~iminin bir yans1mas1dir, diye 

cevap vermi§tir ve bununla ilgili olarak one siirdi.igii ilke §udur: 

Nesnelerin sm1fland1rmas1 insanlann smdland1nlmas1m yeniden 
iiretirl. 

Durkheim bu gori.i§l.ini.i, Mauss'la birlikte, Avustralya 

kabilelerinin s1mflandirma ve toplum yap1sma dayand1nr. Buna 

gore "primitif' insanlann mantiki s1n1flandirma sistemleri 

kabilenin sosyal organizasyonunu yans1tir: mantiki 

s1n1flandirman1n hiyerar§ik yap1s1, kabilenin sosyal yap1s1n1n 

"primitif' formlann1n hiyerar§ik diizenini yans1t1r. Kabilenin 

c;evresinde yer alan biHiin nesneler ve hayvanlar, akrabahk 

gruplanna ait olarak s1mfland1nlmakta ve dolay1s1yla, kabilenin 

orgiitsel yap1s1yla nesne ve olaylarm orgutscl yap1s1nda paralellik 

dogmakta ve boylece nesnelerle olaylann her s1n1fland1nlmas1 

insanlann s1mfland1nlmas1m yeniden i.iretmektedir. Kabile ti.iri.in, 

boy tiirlerin atas1dir. Nesneler ve olaylar evreninin birligi 

(insanlann birligi olan kabile ya da toplum), toplumun birligidir: 

i<;;inde duzenlenerek organize edilmi~ olmahdir. Bununla birlikte, 

tecrubelerimizi bu tur kavramlara dayah fom1lar i<;;inde organize ederek dile 

geurmemizin Olcusu, mevcut tarihi andaki referans cercevelerimize baghdir. 

Sahip oldugumuz kavramlarla, bu kavramlann kendi kendilerini 

geni~letme egiliminde bulunduklan istikametlerle beraber i<;;inde hareket 

ettigimiz soylem evreni, grubun enteleklilel bak1mdan aktif ve mes'ul 

i'1yelt>rinln biiyi'1k ol~'ikle bagh bulunduklan larihi sosyal duruma baghdir". 

Mannheim K., Ideology and Utopia, S.91: "Farkh sosyal kurumlardaki 

insanlar farkh tarzlarda du~fmmezler yalmzca. tecrubenin saglad1g1 

materyali dt17..enlerken de farkh kategoriler kullamrlar''. A.g.e., s.246. 

1 Durkheim E. and Mauss M .. Primitive Classiflcation. s.11. 
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toplum nesneler ve olaylar evreninin birligi en yi.iksek mant1ki 
biitiindiir (totality) 1. 

Toplum sm1flandmc1 dil!,?ilncenin takip ettigi basit bir 

model degildir; toplumun sm1Iland1rma sistemine aymmlar 

olarak hizmet veren kendi ay1nmlan vard1r. ilk manhki 

kategoriler sosyal kategortlerdir; ilk nesne smillan. nesnelerle 

entegre edilen insan sm1llandir ( .. ). Moiety. ilk smJ.ftrr (genera). 

klanlar ilk turlerdtr2. 

Evrenin tasnifi ile toplumun yap1s1 aras1ndaki bu paralellik, 

Durkheim'in modern bilimin a~1klanmas1nda guniimiiz 
sosyologlanna yaptig1 esash bir katk1 olarak goriilmektedir. Bilim 
sosyologlann1n ondan yola r;1karak sorduklan soru §udur: Modern 
bilimin s1nif1andirma sistemi ya da kategorileriyle modern 
toplumun yap1s1 aras1nda paralellik kurmak miimkiin miidur3? 
Bunu <;ah§mam1z1n daha sonraki boliimlerine erteleyerek, klasik 

sosyolojinin dii§iince babalann1n, modern bilim hakk1ndaki 

dii§iincelerine bakmahy1z. <;unkii klasik sosyoloji gelenegi 

iilkemizde <;ok etkili olmu§tur ve entelektiiellerimizin bilgi ve 

bilimsel bilgi konusundaki dii§iince ve kanaatleri biiyiik Ol<;iide soz 

konusu gelenegin yorumuna dayanmaktadir. 

1.3. Bilgi Sosyolojisi ve Doga Bilimlerl 

1 A.g.e. s.2 

2 A.g.e.,ss. 62-83 

3 ilk projemizi tamamlayamad1g1mizdan tez'de bu konuya yer veremedtk: 

ancak Durkheim'ci yakla!,?1mm bir ornegi $U makalede bulunmaktadir: 

Bloor, David, "Durkheim and Mauss Revisited: Classification and the 

Sociology of Knowledge", Soclety and Knowledge/Contemporary 

Perspectives in the Sociology of Knowledge, Ed.: Stehr and Meja. 

Transaction Books, New Brunswick and London 1984, s. 51-77. 

48 



Klasik sosyoloji gelenegi ic;;inde yer alan dii§iiniirlerin bilgiyle 

toplum. kategoriler ve dii§iince aras1ndaki ili§ki, s1n1flandirma 

sistemleri vb. hakk1ndaki gorii§lerinden doga bilimlerinin payina 

dii§en nedir? Ba§ka bir deyi§le, modern bilimin ya da doga 

bilimlerinin klasik sosyoloji gelenegi ic;;indeki yeri nedir ve Marx 

( 1864-1920), Durkheim (1858-191 7). Weber ( 1864-1920), Scheler 

(1874-1928) ve Mannheim (1893-1947) doga bilimleri hakk1nda 

neler dii~iinmektedirler? <;ah§man1n bir sonraki boliimii olan 
"Epistemik cemaat" ba§hkh ve bilimsel bilginin sosyolojisini ihtiva 
eden boliime kap1 aralamak ic;;in bu sorulara k1saca da olsa 

cevaplar bulmahyiz. 

Bu dii§iiniirlerin hemen tamam1, genelde modern bilimin ozel 
olarak da flzlk billmlnln, bllimlcr hlycrar~lslndc zirvcye ula~t1g1 -kl 
fizik bilimlerin kralh;esi olarak selamlan1yordu- ve alt1nc;;ag1n1 
ya§ad1g1 bir donemin i.iriini.iydi.iler. Aym donemde (19. yiizyil ve 20. 

Yiizyihn ba§lan) hem doga bilimlerinde. hem sosyal bilimlerde ve 
hem de genel olarak Bat1 entelekti.iel hayatinda egemen ak1m 
pozitivizmdi. Pozitivizmin temelinde, biitiin dogru bilginin bilimsel 
bilgi oldugu inanc1 yatiyordu. Auguste Comte (1798-1857) 

taraf1ndan modern bilimleri gostermek iizere kullanilm1§ bulunan 
'positive' s1fati, doga bilimlerinden onceki ve doga bilimleri 
d1§1ndaki biitiin bilgi formlanmn olumsuzlugunu gostermek ic;;in 
kullan1lm1§tl 1 • Pozitivist anlay1§a gore biitiin bilgi formlann1n 

olc;;iisii doga bilimleriydiler ve doga bilimlerine gore ele 
ahnmahydllar2. 

1 Abercrombie N., Hill S., Turner B. S., Dictionary of Sociology, Penguin Books 

Ltd, London, 1984, ss. 163-164.: Kaplan, Abraham, "Positivism", 

International Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. 12, The Macmillan 

Company and the Free Press, U.S.A. 1968, s. 389.; Alexander J. C., 

"Positivism", The Social Science Encyclopedia, Eds,: A Kuper an J. Kuper, 

Routledge and Kegan Paul, London, Boston and Hanley 1985, ss, 631-633. 

2 Calu~marun ilerleyen bolftmlerinde "pozitivizm" daha ayrmtih bir ~ekllde ele 

almacag1 ic;;in burada klsaca temas etmekle yetiniyoruz. 
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Marx 'doga'n1n birincil, 'du§i.ince'nin ikincil ger~eklik 

oldugunu du§unuyor ve doga bilimlerinin bilgisine onemli bir rol 
yukluyordu. Doga bilimleri uretim ara~lann1n geli§imini 
kolayla§tlran ilerlemeler kaydettigi surece, toplumsal degi§me 
faktorlerinden biriydi. Bilimin destegindeki uretim ara~lan ya da 
endustri, her ne kadar insan1 emegine ve kendisine yabancila§bnc1 
bir faktor idiyse de insani kurtulu§un nihai aktoruydu. Kendi 
ongordugu sosyal degi§meyle birlikte doga bilimlerinin yap1s1 da 
degi§ecek: komunizm doga bilimlerinin idealistik egilimlerini 
kaybetmelerini saglayacak ve ileride "insani bir bilimin temeli" 

olacakbl. Engels bu konuda §Unlan one suruyordu: 

Ve ger~ekten de, ya~ad1.(t1miz her gunle blrlikte bu 

yasalarm daha lyl blr kavray1~m1 elde edlyoruz. (. .) ozellikle 

doga bilimlerlnln yuzy1hmizda saglad1g1 bi.iyuk geli~melerden 

sonra, hi~ degilse gundellk uretim faallyetlerlmizin 

ger~ekle$Urllmesinl ve gelecekteki sonu~lanm dahi kontrol 

etmemizi saglayacak her zamankinden daha iyi bir konuma 

sahiblz. Fakat bu ilerleme devam etuk~e . insanlar dogay1 

yalmzca daha ~ok hissetmeyecekler. aym zamanda doga ile 

aymhklarmm da bllincine ula$acaklar ve Avrupa'da klasik 

antikitenln ~oku$unden sonra dogarak Hirlstiyanhkla en 

yuksek ayrmtilanna ula$tlg1 ftzere, zlhin ve madde, insan ve 

doga. ruh ve beden arasmdaki anlamsiz ve doga-dt$1 arasmdaki 

~eli$ki imkansizla$acaktir2 • 

Hamilton'a gore Marxist dli§lincenin geli§imindeki pozitivist 

ogeyi a~1k~a gostermek mumkundur: insan doga bilimlerinin 

nesnesidir, doga, insan bilimlerinin nesnesidir. Boylece bilimlerin 

lttamllton P .. Knowledge and Social Structure, s. 23. "Marks ve Engels zihni 

ve toplumsal llb,erasyon maccralannda, btllmin l~c;ilcre yard1m edeceglne 

kaniydiler" Feyerabend P .. Science in A Free Society, Forth Impression, 

Verso. London 1987, s. 75. 

2 Marx K. and Engels F .. Selected Works, Progress Publisher, Moscow 1975. 

s. 362. 
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birligi ideali -ki bu pozitivizmin ideallerinden biridir -mumkun 

kihnm1§ olmaktadirl. Marx ve Engels, doga bilimlerinin ozunde ve 

dilinde politik goru§lerini teminat alt1na alacak bir arac; bulrnu!?lar 
ve doga bilimlerini tahrif etmeksizin kendi "antimetafizik 
metafiziklerini" sozkonusu bilimlerin diliyle in§a etmi§lerdir. 
<;unku doga, ya~ad1klan yi.izyihn ortalanndan itibaren hareket 
halindeki maddeydi, Mesela pozitivizmin ikinci merhalesini 
gosteren Viyana Ekolu pozitivizmiyle (mantiksal empirizm) 
aras1ndaki ortakhk apac;1ktir. Lenin'in Viyana Ekolu'nun 

onculerinden Mach'a kar~1 c;1ktig1 dogrudur: ancak onun kar~1 

c;1k1§1 temelden bir kar~1 c;1k1§ degil, taktik icab1 bir kar§1 c;1k1§tlr. 

Marxizm ve mantiksal pozitivizm, ekolun temsilcilerinden P. 

Frank'a gore ayn1 epistemik ten1eli payla~1yolard1: Bilim 
materyalistiktir; bir onermenin dogrulugunun 6lc;i.ileri arac;sal bir 
mantik ic;inde yer ahr; bilimin onermelerinin kendileri bilimsel 

terimlerle yorumlanmahd1rlar. Bentham ve Marx bilimin 

yonteminin, toplumun ac;1klanmas1n1n anahtan oldugu yolunda 

bir gorli§e sahiptiler. Marx Hobbes'u, Engels, Bacon ve Locke'u 

entelekti.iel cedleri arasmda zikreder. Bu di.i!?iinurlerse pozitivizmin 

du§iince babalandir2. 6zetle, klasik sosyolojinin kuruculanndan 

Marx ve genelde Marxizm pozitivisttir. 

Schclcr dinclar bir Kat.olik, bir Yeni Ellat.uncu olmasma vc 
pozitivizmi yaz1larmcla ele~tirmi§ bulunmasma ragmen, modern 
bilimi, bilme ve kavray1§1m1z1n artik zaman1 gec;mi~ formlann1 

1 Hamilton P., Knowledge an Social Structure, s. 23. Marks bir yamyla 

.Amerikan pragmatfstlerine yakmdi. Ona gore bilglde dogrulugun garantlsl 

proteryaydi. Bir du~uncenin dogrulugunun test!, o du~uncenin 

uygulanmas1yd1. Uygulamayla dogrulanamayan her bilginin dogma 

olduguna inaniyordu. Bkz. Remmling, G. W .. Road to Suspicion, s. 162. 

Marksizmin pragmalist yam ii;;in aynca. Gouldner A., Coming Crtsi.s in 

Western Sociological Thought, Heinemann Educational Books Ltd .. 

London 1972, ss. 110~ 11. 

2 Friedrichs R. W., A Sociology of Sociology, The Free Press, New York 1970, s. 

263. 
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koruyan felsefe, metafizik ve dine manbksal bak1mdan iistiin ve en 
geli~mi~ bilgi formu olarak goriiyordu. Amac1, kendi bilgi 
sosyolojisini hem klasik epistemolojinin, hem de Comte ve 
Spencer'1n bilgi teorilerinin yerine ikame etmekti. Comte ve 
Spencer i(;in oldugu kadar kendisi i(;in de bilim ya da doga bilimleri 

diger bilgi formlann1n degerlendirilmesinde ba~vurulabilecek biricik 
ol(;ii ve paradigmaydi. Ona gore Comte, bilimin modern kapitalist 
toplumdaki egemen bilme-kavrama tarz1 oldugunu kabul etmesine 
ragmen, doga bilimlerinin, metafizigin ve dinin birbirinden 
bag1msiz. e~it ol(;iide ge(;erli bilme formlan oldugunu gorememi~ti. 

Fakat onun bu Comte degerlendirmesi bilim hakk1ndaki gorii~iinu 
degi~tirmiyordu. <;unkii o da Comte gibi, insanhg1n entelektiiel 
tarihinin (bizce Bati'n1n entelektiiel tarihinin), mit ve menk1be, 
dogal folk dili, dini bilgi, mistik bilgi, felsefi metafiziksel bilgi, 
matematigin ve dogal bilimlerinin pozitif bilgisi ve nihayet 
teknoloji bilgisi olmak iizere evrimci, dolay1s1yla "ilerlemeci" bir 
~emas1n1 (;1karmu~tI. Comte'da oldugu gibi doga bilimlerinin bilgisi 
ve teknoloji bilgisi nihai a~amayi sembolize ediyordu. Scheler'a 
gore insana ozgii ii(; bilme formu vard1 ve bu ii(; bilme formu biitiin 

toplumlarda her zaman bir arada yer alabiliyorlard1: Dini, 
metafiziksel ve bilimsel. Bu U(; bilme formu, bilginin ta~iy1c1lan 
olan ii(; insan tipine tekabiil ediyordu: Homo religious (kahin veya 
aziz). dii~iiniir veya filozof, bilim adam1 veya ara~tirmaci. Bu ii(; 
insan tipiyse ii(; i~birligi formuna tekabul ediyordu: Kilise ve 

mezhep, kadim anlam1yla bilgi okulu, okul veya ara~tirma 
enstitiisii 1. Scheler'in evrim 9emas1nda sonunculann insanhg1n 

(ashnda Bab'n1n) nihai ve en yiiksek a~amas1n1 temsil ettikleri ~ok 

a~1ktir. 

1 Scheler M., "On the Positivistic Philosophy of the HiStory Knowledge and Its 

Law of Three Stages", The Sociology of Knowledge/ A Reader, Eds. : CurtiS 

and Petras, ss. 161-69.; ve keza, Scheler M., ''The Sociology of Knowledge: 

Formal Problems", The Sociology of Knowledge/ A Reader, ss. 170-86.; 

Hamilton P., Knowledge and Social Structure, ss. 78-87.; Becker H. and 

Dhalke H.O., "Max Scheler's Sociology og Knowledge", Towards the 

Sociology of Knowledge, Ed.: Rennnling, ss. 212-13. 
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Durkheim'in dii~iince kategorilerinin ve dii~iince sistemlerinin 

toplumun yap1s1n1n bir iiriinii ve yans1mas1 oldugunu one 

siirdiigiinii belirtmi~tik. Peki ama bu durumda doga bilimlerinin ya 
da modern bilimin yeri nedir? Ayn1 tez, doga bilimlerintn 
kategorileri ve s1n1flandirma sistemi i~in de ge9erli midir? Bilim, 
diyordu Durkheim, giiniimiizde 9ok biiyiik bir giivenilirlik ve 

ge9erlilik kazanm1~tir; ~iinkii topyekiin hepimiz bilime inan1yoruz. 
Kategorileri dilden, yani kolektif tecriibeden ahnz; ancak onlan 
herhangi bir ele~tiriye tabi tutmadan kullan1nz. Bilimsel olarak 

i§lenmi§ ve ele~tiri siizgecinden ge9irilmi~ kavramlar, ~ok kii~iik bir 

az1nhga aittirler. Onlar da otorite ya da giivenilirliklerini kolektif 

olmalanndan ahrlar. Diger sagduyu kategorilerinden farklan, 
kokten bir farkhhk dcgildir: sadece bir dercce farkhhg1dirl. "Bilime 
duyulan inan~" diye devam etmektedir Durkheim, 

din! inan~tan temelde farkh degildir. Son tahlllde bilime 

atfettigimiz deger, onun yap1sm1 ve hayattaki ro1Um1, kolektif 

bi~imde !?ekillendim1emize baghdir. (..) Sosyal hayatm biitiinii 

ii;;inde bilim dft!?ilnceye (opinion) dayamr. Bu dii!?iincenin bir 

inceleme konusu olarak ele almabilecegi ve onun hakkmda 

bilim yap1labilecegi !?ilphesiz bir hakikattir; bu ilkece, 

sosyolojinin i~erdigi bir !?eydir. Fakat dii!?iincenin bilimi 

dt1!?iinceler uretmez: onlan yalmzca gozlemler ve kendi 

kendilerinin bilincine daha ~ok varmalanm saglar. Bu yolla 

onlan degi~tirecegi bir ger~ektir; fakat bilim, kendi yasalanm 

kuruyor goriindiigu sirada dii!?t1nceye bagh olmay1 st1rdiirur: 

i;;iinkii yukarda belirttigimiz gibi onu dii!?iince iizerinde i!?lemeye 

mecbur bir gu~ halinde tutan dii!?ilnceden dogar2 • 

Durkheim, yukandaki satirlardan da anla~ilacag1 uzere, doga 

bilimlerinin dii~iincesinin, doga bilimlerinin kategorilerinin ve 

1 Durkheim E., "Elementary Forms of Religious Life", The Sociology of 
Knowledge/ A Reader, s. 151. 

2 Durkheim e .• "A.g.m.", A.g.e., s. 152.: Durkheim and Mauss, Primitive 

Classification, s. 88. 
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s1n1fland1rma sistemlerinin de toplum yap1s1n1n bir yans1mas1 ve 
toplumun iiriinii oldugunu dii~iinmektedir. 0, sosyal a priori, 
kategorilerin varhg1n1n bilim ic;in de gec;erli olduklann1 one siiren 

bu gorii~leriyle pozitivist c;izgiden aynhrl. Fakat sosyoloji ic;in 

ongordiigu iinlii ilkesinden de anla~Ilacag1 gibi, bilimin diger bilgi 

tiirlerine iistiinliigiinii kabul ediyor ve en giivenilir bilginin 

bilimsel bilgi olduguna inan1yordu. Onu pozitiVist k1lan iinlii ilkesi 

~uydu: "Sosyal olgulan nesneler gibi ele ahn211
• Bununla birlikte, 

Durkheim'in pozitivizmden aynld1g1 nokta diye sundugumuz 

gon'.i~ii. modern bilgi ve bilim sosyolojisi ic;in paradigmatik bir 

kaynak fonksiyonu gormii§ ve yine modern bilgi sosyologlan ic;in 

bir ilham kaynag1 olmu§tur. Bunu daha sonra gorecegiz. 

Klasik sosyoloji gelenegi ic;inde degerlerin belirleyici roliiniin, 

doga bilimlerinin yontemleriyle sosyal bilimlerin yontemlerin ayn1 

yontemlcr olamayacagmm al tin1 c;izmi§ bir sosyolog diyc iin 

saglamas1na ragmen Weber, bilim konusunda pozitivizmin 

gorii§leriyle uzla§1yordu. Onun modern bilimlerle ya da doga 

bilimleriyle ilgili dii~i.1nce ve kanaatlerini en iyi sosyal bilimler ve 

sosyoloji ic;in ongordiigii idealin ne olduguna bakarak 

anlayabiliriz. Weber de doneminin diger biitiin sosyolog ve 
dfo;;iini.irleri gibi sosyal bilimlerin doga bilimlerini ornek alrnalan 

gerektigini dii~iim1yordu. Sosyal bilimler de doga bilimleri gibi 
empirik olandan yola c;1kmahydilar: 

Bizi alakadar eden sosyal bilim tipi, somut ger~ekligin 

empirik bilimidir (Wirklichkeitswissensehaft). Amac1miz, i~inde 

hareket eltigimiz ger~ekligin karakteristik biricikliginin 

anlatilmas1dir .... 3 

1 Tiryaklan E., "Emile Durkheim", Sosyolojik (;oziimiemenin Tarihl, Der.: 

Bottomore ve Nisbet. s. 222. 

2 Durkheim E., The Rules of Sociological Method, s. 14. 

3 Weber, Max, The Methodology of the Social Sciences, Trs.; and Ed.; Edward 

E. Shils and H.A. Finch, The Free Press, New York 1949, s. 72. italikler 

orijinalden. 
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Diger taraftan biz, rasyonel $ekilde icra ettigimizin 

bilincinde oldugumuz eylemlerle -yani fiziki ve psl$ik 'baski', 

hiss! 't eslr' ve ynr~mm a~~1kltg1 !le ilAili "anzi" miirlahalclcrin 

yoklugunda- en yf1ksek de.ttcrde empirik bir 'ozAiirliik hissini' 

birle~Urir ve boylece bilgimizin geni!;)lemesi i<,;in en elveri$li 

'araclar'la, yani empirik kurallara en elveri~li 'araclarla' 

tasarlanan amac1 ac1k secik ta kip ederiz 1• 

Weber kendi ifadelerinden de anla§1lacag1 i.izere, toplumsal 
olaylann ve olgulann biricikligini kabul etmekte, fakat yine de 
bunun "empirik" olandan, yani Durkheim'1n "olgulan §eyler gibi 

alg1lay1n" ilkesinde kast edilen somut ve maddi olandan yola 
i;;1kilmas1n1 onermektedir. Gercekten de pizitivizmin temel 

ozelliklerinden biri, belki de en onde geleni 'empirik olana' yaptig1 

vurgudur. 

Bununla birlikte Weber'i pozitivist gelenegin ic;inde saymam1z1 

saglayan tek veri bu degildir. Weber'in pozitivizminin onemli ba~ka 

bir gostergesi de "olan" ile "olmas1 gereken", yani "olgu" ile "deger" 

aras1na ormck istedigi kalm duvardir. Bu ay1nm pozitivistc;e bir 

ay1nmdir, c;i.inki.i, "degerler"Je olgular", "olan" ile "olmas1 gereken" 

aras1na her smir c;ekme te§ebbi.isi.i pozitivistc;e bir tutumdur. Bu 
ay1nmdan yola c;1karak Weber, bilimin insana ne yapmas1 

gerektigini soylemeyecegini, ne yapabileccgini soyleyecegini one 
stirer2 fakat bu yinc de pozitivist bir tutumdur; c;i.inki.i "olan" 

olmas1 gerekeni daima ic;erir. Dahas1, bu ay1nm1 yapmakla Weber, 

bir bilim adammdan (,,'ok bir ah1akc;1 rolllnii list1enir; c;unki.i kendi 

bilim ideallerini tekzip edecek bir i§e te~ebbi.is etmekte ve norm 

koymaktadir. 

1 A.g.e .. s. 124-125. 

2 Weber, M., Sosyoloji Yaz11an, inglli7.ce baskty1 hazrrlayanlar: H.H. Gerth ve C. 

W. Mills, Tur~esi: Taha Parla. Hurriyet Vakf1 Yaymlan, istanbul 1986, ss. 

138 vd. Dogan ozlem, Weber'ln pozitivlst olmad1gm1 one surmektedir. Pek 

tabii biz bu yarg1ya katilm1yoruz. Czlem, Dogan, Max Weber'de Billm ve 

Sosyoloji, Ara Yaymc1hk, istanbul 1990. ss. 58-65, 202-210. 
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Onun bu ahlak~1 tutumuyla sosyal bilimler i~in koydugu 

norm ~udur: Bilim degerlerden tipk1 doga bilimlerinde oldugu gibi 
annm1~ olmahdir. Sosyolojik gelenek i~inde Weber ard1llann1 c;ok 
etkilemi§ bir unsur olan "objekur· (nesnel) bilim ideali, sosyolog 

Alvin Gouldner taraf1ndan ~oyle dile getirilmi§tir: 

" .... defterlerden baft1ms1z sosyoloji mill. Weber'in, ya$ayan 

iki Bat1 gelenejti -ak1lla inan~. bilgi ve his, klasizm ve 

romantizm. kafa ve kalb- arnsmdaki gerilimlere son vem1ek i~in 

bentmsedtgi yoldu. Freud gibi Weber de ger~ekte hi~bir zaman 

bu ~ati~mamn nihai bir ~ozumune veya bu iki gelenek arasmda 

surekll blr ban~a inanmad11. 

Gouldner, yukandaki paragraf1n son ci.imlesinde neyi 
kastediyor olursa olsun, Wcber'in, doneminin fizik biliminin ezici 

otoritesi kar§1s1nda doga bililnlerinin bilgisinin, en iistiin ve gec;erli 

bilgi tiirii olduguna inanmad1gm1 dii9iinmek gerc;ekten abes olur. 

Kalple kafa aras1nda siirekli bir ban9 in9a edilemeyecegine 
inanmak bir §ey, degerlerden bag1ms1z bir sosyoloji ongormek 
ba9ka bir 9eydir ve bu da Weber'in pozitivist ideali, "bir deger" 

olarak benimsedigini gosterir. 

Karl Mannheim bir olc;i.ide pozitivizm kan;?ISinda tak1nd1g1 

ele9tirel tavn ile Marx, Durkheim ve Weber'den aynhyor gibidir. 

Ona gore, pozitivizm, felsefeye hic;;bir §ekilde yer tan1mayan bir 

felsefeden ba9ka bir §ey degildir; pozitivizm insan bilgisinin felsefe 

ve ontoloji olmaks1z1n da elde edilebilecegini ve 

tamamlanabilecegini savunur. Kiiltiir ya da be§eri bilimler doga 
bilimlerinin yontemleriyle <;ah§mahdir: toplumsal olaylar doga 
bilimlerinin, yontemleriyle kavranabilir. Mannheim'a gore bu 

onaylanmas1 imkans1z bir ~eydir; c;unkii pozitivizm, liberal burjuva 

dii§iincesinin ruhu ic;;inde ortaya c;1km1§ bir dii§ilnce ak1m1dir2. 

1 Friedrichs R W., A Sociology of Sociology. s. 131. 

2 Mannheim. Karl, Essays on the Sociology of Knowledge, Ed.: Paul 

Kecskcmeti, Routledge mid Kegan Paul. Lonrlon 1952. s. 150 vd. 

Mannheim. K.. Ideology and Utopia, ss. 14 7 -148. 
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Mannheim'1n pozitivizme sald1ns1n1n kaynag1nda Kant~1 a 

priori kategoriler teorisi vardir. Kant ve ard1llan butun bilginin, 

bilgideki siibjektif bir faktOriin, ba$ka bir deyi$le insan zihinin a 

priori yasalarmm bir yans1mas1 olarak gorurler. Zihnin bu a priori 

bilgisi zihinde ickindir. Bull.in insanlar icin genel gei;;er, evrime ve 

degi:;;meye kapah, saf ve sabit ozlerden ibarettir. Kant, temelde 

doga bilimleri nas1l miimkundur, sorusuyla me~gul olmu:;;tur. 

Tilthey, Kant'1n a priori kategoriler paradigmas1n1 insan bilimleri 

yoniinde geni~leterek tarihselle$tirir kategoriler. insani dU.$U.nce ve 
eylemi motive eden dl.i§iince formlandir. insan zihni tarih icinde 

i§ler; kategoriler evrensel tarihi ak1~a egemen olan dunya

gorO§lcridir. Mannheim Dilthcy'in bu kategoriler anlay1$1n1 

benimser ve bu anla§1ya tarihi-relativist bir anlam yiikler. Kant'1n 

degi§meye ve evrime kapah kategoriler anlay1§1n1n aksine 

Mannheim'1n kategorileri ya da dlinya gorii§leri, degi§meye ve 

evrime apk perspektiflerdirl. 

Her ne kadar Kantc1 yonuyle pozitivist gelenegin d1§1nda 

yerahyor gibi goruniiyorsa da Mannheim fiziksel-matematiksel 

bilimlerin statusu konusunda bu gelenekle uzla§ma i~indedir. 

Onun pozitivizme itiraz1, toplum bilimlerinin doga bilimlerinin 

yontemlerini taklit etmeleri konusundaki tezinedir. Ona gore 

kiiltiir veya insan bilimleri, doga bilimleri ve matematik d1§1ndaki 

butCm di.i~l.incc sistcmlcri ya da bic;imlcri sosyo-tarihi konumlarma 

ve icinde dogduklan toplumsal faktorlere baghdirlar. Be§eri 
bilimlerin bilgisi varolu§sal olarak belirlenmi~ (existantially 
determined) bilgidir; c;iinkli be:;;eri bilimlerin her te§hisi 
gozlemcinin degerlendirmesi ve bilinc;siz eylemlcriyle t;;ok yakm bir 

1 KecskemeU, P .• (Ed.), "Introduction", Essays on the Sociology of Knowledge, 

Written by Karl Mannheim, ss., 8-10; Remling G.W .. The Sociology of Karl 

Mannheim: With a Bibliographical Guide to the Sociology of 

Knowledge/Ideological Analysis, and Social Planning, Routledge and Kegan 

Paul, London 1975. ss. 27-28. 49-50.: Remmling, Road to suspicion •••.• , ss. 

75-81. 
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baglanti i~indedirl. Oysa fiziksel matematiksel bilimlerin bilgisi 

varolui;;sal olarak belirlenmii;; bilgi degildir2. 

'Bilimsel' crnncmlc 'bllirn-oncesi' doncm arasmdakt fark, 

hlllmln s111irlan11111 tH' old11/};11 ko1111s1111Clakl ii11varsay1Iar11mza 

baghdir. Bugune kadar -kl bugune kadarkl ge~erli lamm 

fazlas1yla dar bir lammrhr- larlhi sebcblcrlc bcllrli bilimlerin, 

bilfmin ne oldugu konusunda bir model te~kil ettikleri a~1khr. 

Mesela modern cntelekt ft cl gcll$menln matemali~ln egemen 

roliinii nas1l yans1ll1g1 ~ok iyi bilinmektedir. Tam olarak ifade 

etmek gerekirse bu gorii~ noktasmdan yalmzca Ol~f:tlebllir olan 

~ey billm say1lmahdir. Bu. son donemde bilimin ideali 

matcma!iksel ve gcometrlk olarak 1sba(]anabilir b!l~idir: kalitaUf 

hcr$ey. kantilatinn bir ti:Jrcvi olarak kabul ec.lilml!;)tir3. 

Mannheim' a gore ma tema tiksel-fiziksel bilimlerin bilgisiyle 

insan bilimlerinin bilgisi aras1nda temelde iki fark vardir: 

a) Vorolu$sal olarak bilinen bilgiyi dii§iinen oznenin yap1s1 

belirler. 

b) Matematiksel-fiziksel bilimlerde icra edilen dii$iince bilim 

adamlannda bulunan soyut bir 'bilirn,;' en azmdan bir 'idea'ca 
belirlenir. Eger bir du§unccnin form vc muhtevasm1 olu$mas1nda 

sosyal i;;artlann hi<;bir tesiri yoksa. dogruluk veya ge9erliligi 

1 Mannheim, K., Ideology and Utopia, ss. 148-48.: Bu konuda ve p;enel olarak 

Mannheim l~'in Merlan, H.K. "Karl Mannheim ad Sociology of Knowledge", 

Social Theory and Social Structure, ss. 497 vd.; Hamilton, P., Knowledge 

and Social Structure, ss. 128 vd.; Remmling G.W., 'The Significance and 

Development of Karl Mannheitm's Sociology". Towards the Sociology of 

Knowledge, ss. 217-28.: Hinshaw, Jun. Virgil G., "The Epistemological 

Relevance of Mannheim's Sociology of Knowledge", A.g.e., Ed. Remmling, ss. 

229-44 ve ozellikle 234 vd. 

2 Mannheim, K., Ideology and Utopia, s. 148. 

3 Mannheim, K.. A.g.e., s. 14 7. 
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uzerinde de hi~bir etkisi yok demektir. Matematiksel-fiziksel 

bilimler iki doneme aynlarak ele ahnabilir: Birinci donemde bir~ok 
i;;ey bilinir, ancak ~ok sayida hata da vardir. Bu hatalar ikinci 
donemde diizeltilerek eksiksiz bilgiye ula~1hr. ikl donem aras1nda 
bir siireklilik vardir. Mannheim burada bir noktayi paranteze ahr 

ve 'gl'.inumiizde' doga bilimlerinin kategorik degi~mezligi anlay1$I, 
klasik fizigin mantig1yla mukayese edildiginde sarsilmu;; gibi 
goriiniiyorsa da iki donem aras1ndaki sl'.ireklilik apa~1ktir, der. 
Buna kari;;1hk kiiltiir ya da insan bilimlerinin ilk donemlerinin 
kategorik yap1s1 ikinci doneme tevarus edilmez. Burada bir kopu~ 
sozkonusudur: insan bilimlerinde her donem yeni bir bak1~ 

a~1s1nda tekabl'.il eder. Ancak doga bilimlerinin oznenin 

konumundan bag1ms1zhg1 ne anlama gelmektedir? Mannheim basit 

bir ornekle bu soruyu $6yle cevapland1nr: 2+2=4 dfo;;iincesinde 

dii$iinene atifta bulunan hi~bir i~aret yoktur. Oysa kiiltiir bilimleri 

dahil biitiin dii~iince bi~imlerinde oznenin konumu a~1k~a 
belirlenebilir (mesela pozitivizmde) I. Mannheim, pozitivizme 
yaptig1 ele~tiride, pozitivizmin mit-din-felsefe ve bilim $eklinde 
yapt1g1 dogrusal "ilerleme" $emas1m reddederek, Scheler gibi bu 

bilgi tiirlerinin bir arada bulunabileceklerini one surer2. 

0, Dilthey ve Weber'i izleyerek, doga bilimleriyle kiiltiir 

bilimlerini birbirden ayinr ve bunlarin, ara~tirma nesneleri farkh 
bilimler olduklan ic;in farkh yontemlerle c;ah$malan gerektigini 

1 Mannheim, K., Ideology and Utopia, s. 243.; Mannheim K., Essays .••••• , ss. 

184. vd. 

2 Mannheim K., Essays ........ , ss. 150. 73, Ancak Dilthey, Weber ve son olarak 

Mannheim'in yaptig1 doga bllimleri insan bilimleri aymm1, pozitivist bilim 

ideolojisinin farkh bir te7.ahun1 olarak gorUlebilir. Cunku, bu aymm, doga 

bilimlerini insanlann faaliyet alanlan d1~ma itmekle, ve tam anlam1yla 

insansiz (objektil) bir bilim ongormektedir. Be~erl faaliyetin urunlerini, 

lnsan ve toplumdan tecrtd etmeyi deneyen her yakla~1m eninde sonunda 

pozitivlsttir. Cah~mam1zm ilerleyen bolumlerinde, bilimin ve bilimsel 

bilginln, toplumdan tecrit edilerek ele almamayacag1ru aynnhh ~kilde ele 

almayi deneyeceglz. 
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soyler. Bu dii~iince Mannheim'1 pozitivist gelenekten k1smen de 
olsa ayiran bir di.i1?iincedir: 

Bildlitlmiz u:r.cre Kant ve Kanl-sonras1 bulfm epislemoloji 

bir sozde epist.emolojik ozne kavram1yla i$ler. Tersine, Dilthey'in 

"insarn" (the whole person) epistemolojik analizin on planma 

yerle:;;lirdif:tini gom1ii:;;t i'1k. (..) Ejter doga bilimlerinin bilgisi 

prototoipi11i ba~la11g1~· 11oklas1 olnrak ele alan dii!jfmce model! 

bir epistemolojik o:r.11cyc ula:;;iyor isc vc egcr oncelikle tarihi 

bilgiye yoneltilmi!;? epistemoloji daha somut ve ~ok say1da 

(insandan olu$an) bir ozneye ula$1yorsa, ilgili ozneleri elde eden 

bu melodolojileriden herbirinin, oznelerini, psi!?ik hayatm 

dojtrudan psikolc~jik analizi vas1las1yla orlaya koyduklanm 

dii!;?iinme yanlt$ma dii!?i.ilmemelidir. Bunun yerine her iki ozne 

de farkh yapilara sahip, bilme ve kavramaya dayah uriinlere 

gore yapllm1$ yeniden in!?alar olarak dogarlar. ilk metodolojinin 

o:r.nesi fmiversel olarak ge~erli bilme ve kavrama urilnleriyle 

yap1sal ili$ki halindeki bir ozne, ikinci metodolojinin oznesi, 

anlropomorfik olarak daha derin bir yonleme bagh bir bilgi 

urunuyle ili$ki i~inde bir oznedir. Herkes sozde epistemolojik 

oznenin, dfmya i~inde herhangi bir yerde izole durumda 

mevcut somut bir gen;;eklik olarak gorulemeyecegini kabul 

etmelidir. Epislemolojik ozne kavram1, blr in!?a edici kavramdan 

ba$ka bir$ey detl;ildir. · Ger~ekle bu baknndan bir anlanu ve 

degert vardir ve biz onu bir metafizik ger~eklik olarak ele almaya 

veya onu pozit.if empirik dunyada aramaya kalki!?tlt/;1mizda bu 

in$a edici ornegi yanh$ anlanz. Daha kesin $ekilde dile 

getirelim: Epistemolojik ozne, belirli tipte bir bilme ve kavrama 

urfmune gore in!?a edilen bir ozneden ba$ka bir$ey degildir; 

zamanlar, ki$iler ve baglantilar otesi bir gen;eklige sahip 

bulunan bir ozne; yani matematik ve teorik fizigin sonu~lanna 

gore in!;?a cdilmi~ bir ii:r.ne 1. 

1 Mannheim K., Structures of Thinking, Text and Translation Eds.: Walker 

Meja, David Kettler and Nico Stehr; Translation: S. Shapiro and Shieny 

Weber Nicholson, Routledge and Kegan Paul, London, Boston and Hanley 

1982, s. 214 ve kez;a aym konuda ss. 182 vd. 
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S1k s1k altin1 cizdigimiz gibi Mannheim, matematik ve doga 
bilimlerine kiiltiir bilimleri kar~1s1nda ayncahkh bir statii vermesi 

bak1m1ndan klasik sosyolojinin diger kurucu babalanyla fikir 
birligi tcindedir. Klasik sosyolojlnin kuruculann1n hemen tamam1, 
"relativist"tirler; fakat buna ragmen doga bilimlerinin tartu~ma 

gotiirmez bir "objektivite"ye ve "evrensel ger<;eklilige" sahip 

bulunduguna inanirlar. A<;1ktir ki, bu inan<; donemin fizik 

biliminin devasa ba~anlann1n bask1s1yla dogan bir inancti ve 
pozitivist bilim ideoolojisinin belkemigini te~kil eden bir dogmaydi. 

Sosyolojinin bir alt disiplini olarak bilgi sosyolojisi genelde iki 

doneme aynhr: 

a) Klasik bilgi sosyolojisi (Bacon, Montesque, Comte, Marx, 
Pareto, Nietzche, Freud, Max Scheler, Durkheim) ve 

b) Modern donem. Bu iki donem aras1nda l 950'li yillara 
tekabiil eden bir <;oku~ donemi yer ahrl. Baz1 sosyologlar, kabaca 
l 960'larda ba~layan ikinci doneme bilgi sosyolojisinde 

'normalizasyon' donemi diye de atifta bulunurlar. Buradaki 

'normalizasyon' kavram1, bilgi sosyolojisinin disipline edilmesi, 
normlann1n belirlenmesi faaliyetini dile getirir. Yukarda da k1saca 

ifade ettigimiz gibi klasik bilgi sosyolojisi bilime has kavrama ve 
anlama sure<;lerini sosyo tarihi bir bak1~ a<;1s1 i<;inde degil daha 
<;ok mantiki bir bak1~ a<;1s1 i<;inde ele ahyor ve bilimsel bilgiye 
ayncahkh bir epistemolojik statu tan1yordu. Bilgi sosyolojisinin 

ikinci doneminde radikal bir yonelimle geleneksel 'bilimsel bilgi' 

kavram1yla ilerleme fikrinin ele~tirisine giri~ildi. Bu radikal 

1 Law, John, (Ed.) "Editor's Introduction: Power/Knowledge and the 

Dissolution of the Sociology of Knowledge", Power, Action and Belief/A 

New Sociology of Knowledge?, Routledge and Kegan Paul. London, Boston 

and Hanley, 1986, ss. 1-19; Stehr, Nicso, and Meja, Welker (Eds), 

"Introduction: The Development of the Sociology of Knowledge", Society 

and Knowledge/ Contemporary Perspectives in the Sociology of Knowledge, 

Transaction Books, New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.) 1984. ss. 1-

18 ve ozellikle ss. 6-11. 
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doni.i§i.imi.in nedeni. bir disiplin olarak bilgi sosyolojisinin kendi i~ 

dinamiklerinin i.iri.ini.i olarak ortaya ~1kan bir doni.i~i.im degildi. 

Disiplindeki radikal doni.i~i.im varhg1n1 oncelikle bilim felsefesi. 

daha sonra da bilim tarihi konusunda yap1lan ~ah~malara 
bor<;luydu. Normalizasyon doneminde bilim felsefesi ve tarihinin 

etkisiyle klasik bilgi sosyolojisinin miras1 yeniden ele ahnd1 ve 

felsefe kokenli "epistemik vokabuler' ilgi odag1na ~ekilerek 

sosyolojize edildi. Soz konusu geli§meyi bilgi sosyolojisinin iki 

donemi aras1ndaki 'ge<;i~' a~amas1nda yer alan Merton'1n 

~alu~malanndan izleyebilirizl: 

1. Bilme ve kavrama uriinlerinin mevzilendigi varolu§sal 

temel neresidir? 

a) Toplumsal temeller: Toplumsal konum, mesleki rol. 

grup, tarihi konum, ~1karlar. ilgiler, sosyal siire~ler 

(rekabet, ~atI§ma vb.) 

b) Kiiltiirel temeller: Degerler, dii~iince iklimi, diinya 

gorii§ii, kultur. 

2. Zihinsel iiriinleri sosyolojik a<;1dan incelenebilir k1lan 

nedir? 

a) Ahlaki inan~lar. ideoolojiler, dii~iince kategorileri ve 

bil';imleri, dini inan~lar. doga bilimleri, teknoloji. 

felsefe. toplumsal normlar. 

b) incelenebilecek ve~heler: (a) §Ikk1nda say1lan 

ogelerin seleksiyonu, soyutlama diizeyleri, on 

varsay1mlan, kavramsal muhtevalan. dogrulama 

modelleri, entelektiiel faaliyetin ama~lan vb. 

I Stehr, N. and Meja, W., "Ag.m.", Society and Knowledge, s. 9. Ayru donemde 

bilim felsefesinin sosyolojize edilmi$ bulunmas1 ilgi i;;ekici bir olayd1r. 

Gellner, Ernest, "Bilim Teorileri ve Sosyal Bilimlerin Bilimsel Statust1" Terc. 

Husamettin Arslan, Tiirklye Giinliigii, Say1: 12 Guz 1990, ss. 41-53, 

Durum felsefe ve sosyoloji arasmdaki yogun etkile$imi a~1khyor gibidir. 
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3. Zihni uriinlerin varolu~sal temelle baglantilan nastl 

kurulur? 

a) Nedensel ya da fonksiyonel ili§kiler, belirlenme, 
miitekabiliyet, zorunlu §art, etkile§im vb. 

b) Sembolik veya anlamh ili§kiler, armoni, tutarhhk, 

biitiinliik, sembolik ifade, iC baglantllar, mantlki 
tutarhhk. 

c) ili~kileri belirleyen miiphem terimler: Miitekabiliyet, 

di.i§iinme vb. 

4. Varolu§sal olarak belirlenen bu zihni i.iri.inlere neden 

gizli veya ac1k fonksiyonlar yi.iklenir? 

a) Gi.ic, denge, yonelim, dogayi kontrol. soyal ili§kileri 

koordine etme vb. 

5. Varolu§sal temele ve bilgiye yi.iklenen ili§kiler ne 

saglar? 

a) Tarihsel teoriler, 

b) Genel analitik teorilerl. 

Bilgi sosyolojisindeki doni.i~i.imi.in varhg1n1 veya epistemoloji 

literati.iri.iniin sosyolojize edilmesi ya da bilgi sosyoljisinin 
metafizik temellerinin sorgulanmas1 si.ireci bir ba§ka sosyolog 
taraf1ndan §U §ekilde ifade edilmi§tir: 

Bilgi sosyolojisi tarihinin ilk donemlerinde bir devasa 

hipotetik !,?emalar in~a etme egilimiyle ortaya elk.ti. Bu devasa 

hipotetik !,?emalar, cok say1da ziyadesiyle anlamh ba!,?lang1c 

noklan sagladi. Pratisyenleri, son zamanlarda buyuk caba 

gerektiren bu tor te~ebbuslerden cekilme ve kendilerini bir 

olciide daha kolay iistesinden gelinebilir ara~hrmalarla 

1 Merton R. K., "The Sociology of Knowledge", Social Theory and Social 

Structure, ss. 460-462. 
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smirland1rma egillrnine girdi. Bu egilirn, her ne kadar ilk 

donemin vaktinden once ortaya c1kan genellemelerlne blr 

panzehir olmu~sa da, aym zarnanda bir basitle~tirrne 

tehlikesini de beraberinde getirm!~Ur. Geleceg!n bHgl sosyolojlsi, 

muhtemelen, kuruculannm cur'etkar llgilerlne donecektir1• 

Bilgi sosyolojisinde ortaya ~1kan son gelii;;meler, bilimin ve 
bilimsel bilginin sosyolojik arai;;tirman1n bilgi odag1na ahnmas1 
tei;;ebbiisiinii yans1tmaktadir. Bu ise, klasik sosyoloji gelenegi 
icinde yer alan du§uniirlerin hemen hi~birinin, kendi "bilim 
ideolojileri" yuziinden iizerinde cok az durduklan bir konudur. 
Bilimsel bilginin, klasik sosyoloji gelenegince pek ele ahnmam1§ 
olmas1n1n bir nedeni de, "bilimsel ilerleme" fikrinden ku§ku 
duyulmaya ba~lamasm1 saglayacak i;;artlarm 6zellikle Ikinci Dunya 
Sava§1'ndan sonra ortaya c;ikmas1dir. Modern bilim ele§tirilerini ve 

bilimsel bilginin ara§brma odag1na ahnmas1n1 motive eden guc 
ashnda budur. Tiirkiye'de durum biraz daha degi~iktir. Entelektiiel 

hayatim1zdaki egemen ak1m hala pozitivizmdir ve bilim, 
Bab'dakinden <;;ok daha buyiik bir itibar gormektedir. Bu konuya 
paranteze alarak §imdi BatI'da yapilan bilim incelemelerinin 

u~1g1nda bilimsel bilginin ele ahnmas1 i~ine gecebiliriz. 

1 Coser. Lewis, "Knowledge, Sociology of', International Encyclopedia of the 

Social Scienses, cilt: 7 -8, s. 433. 
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2. EPiSTEMIK CEMAAT 
(Bilimsel Bllginin Sosyolojisi) 

6nceki boliimde klasik sosyologlann "toplum"u, "bilgi"nin 
varolui?unun temel i?arti sayd1klann1, dille diii?iince aras1nda cok 
s1kl bir ili§ki bulundugunu, yine klasik sosyoloji gelenegi ic;inde yer 
alan diii?iiniirlerden hemen hemen hic;birinin, "bilimi" ve "bilimsel 
bilgi"yi "sosyolojik" bir olgu olarak incelemelerinin odag1na 
almad1klann1, donemin fizik biliminin goz kama~tinc1 

bai?anlann1n etkisiyle "pozitivist" bilim anlay1§1n1 benimsemi~ 

bulunduklanm gormii~ bulunuyoruz. 

13u bolumdc, bu ~ahi;miada <>nc siiriHcn hipotczc, yani, 

bilimsel bilgi dahil btitiin bilgi ttirlerinin varolufi temeli epistemik 
cemaattir. Eger epistemik cemaat varhk kazanama.nu,sa. bilgi de 
varolamaz; epistemik cemaat genelde btitiin bilginin. ozel olarak 
da bilimsel bilginin sine qua non'udur. ~eklindeki hipotezimize 
makul bir ac1klama bulmayi deneyecegiz. 

Bir on belirleme olarak, "epistemik cemaat" (epistemic 

community)in, bir "lingiiistik cemaat". bir "norm cemaati", bir 

"dogmalar cemaati" oldugunu ifade edelim. Epistemik cemaat iki 
diizeyde var olur: Dar anlamda, bilgiyi in~a eden, i§leyen ve ta~1yan 
uzmanlar dtizeyinde epistemik cemaat ve genii? anlamda, uzmanlar 
diizeyinde epistemik cemaatin icra ettigi faaliyete inanan, bu 

faaliyete yiiksek bir deger atfederek bulgulann1 kullanan bO.tO.n 
insanlar dtizeyinde global epistemik cemaat. Bilimsel bilginin 
sosyolojisiyle ilgili bu boliimde biz, bilimsel epistemik cemaati. ele 
alarak, diger biitO.n epistemik cemaatleri de kapsayacak bir 

ac1klama yapmayi deneyecegiz. Bunu yaparken, §U soruya anlamh 
kar~1hklar bulmaya c;a11~acagiz: Bilimsel bilgi nasil ln!fa edilmekte. 
1,1enmekte. nasll mei;rula11tirllarak daha sonraki ku,aklara 
aktarllmaktadir? Eger bu soruya tatmin edici bir cevap 
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bulabilirsek, billmsel bilginin ne oldugu sorusuna da tatrnin edici 

bir cevap bulabilecegiz demektir. Yine bizi bu boliimde ilgilendiren 

§ey, "Giri§" boliimiinde ifade etmi~ bulundugu~uz iizere, hazir
bilim (ready-made-science) degil. fiiliyatta bilimdir (science in 

action). Ba§ka bir soyleyi§le fiiliyatta epistemik cemaat(epistemic 

community in action)tir. Fiiliyatta bilime veya fiiliyatta epistemik 

cemaate tekabii.I eden ve cevaplandirmam1z gereken soru i;;udur: 

Bilimsel epistemik cemaat ger~ekte bilimsel faaliyet dedigimiz 
faallyeti nastl icra etmektedir? 

Bilim ve bilimsel bilgi, eger tutarh bir a<;1klamalann1n 

yap1lmas1 gerekiyorsa, kendi kendilerine i§leyen siire<;ler olarak 
degil, icrac1lann1n i.iri.inleri olarak ele ahnmahd1rlar. Bilim 

iiriinleriyle degil, bu iiriinleri ortaya koyan icracilan gozoniinde 

bulundurarak degerlendirmelidir. 0 nedenle, ba§vurulmas1 gereken 

kavram, "epistemik cemaat" kavram1dir. 

"Bilim"i ve "Bilimsel bilgi"yi sosyolojik ara§tirmamn odag1na 

almak §erefi, ba~ka bir soyleyi§le "bilim sosyolojisi"nin onciisi.i ya 

da kurucu babas1 olmak §erefi, 1938 yihnda yay1nlanan "17'nci 
Yiizytl ingilteresi'nde, Billm, Teknoloji ve Toplum", adh kitab1yla R. 

K. Merton'a aittirl. Fakat, bizim klasik bilgi sosyolojisiyle modern 

bilgi sosyolojisi aras1ndaki ge<;i§ doneminin diii;;iiniirii sayd1g1miz 

1 Kaplan, Nom1an, "Sociology of Science", Handbook of Modern Sociology, 

Ed.: Robert E. L. Faris, Second Printing, Rand Mc Nally and Company, 

Chicago 1966, s. 852.; Cole J.R. and Zuckerman H .. 'The Emergence of A 

Scientific Speciality- The Self-Exemplifying Case of the Sociology of Science", 

The Idea of Social Structure/Papers in Honour of Robert K. Merton, Ed.: 

Lewis A. Coser, Harcourt Brace Wovanovich, New York 1975, ss.139-174.; 

Friedrichs R. W .. A Sociology of Sociology, ss.87, 209, 218. <;ah:;;manm 

ilerleyen bOlumlerimle her yeri geldtgindc Merton'm dft~uncelerine temas 

etme firsatI bulacagiz. Adi ge~en kitab1 temin edemedim, ancak bu kitapta 

one suriilen du~iinceler Merton tarafmdan :;;u iki makalede ozetlenmi~ 

bulunuyor: Merton R. K., "Puritanism, Pietism and Science": ve "Science and 

Economy of Seventeen-Century England: The Sociology of Science, (Eds.: 

Bernard Barber and Walter Hirsch), The Free Press, New York 1962, ss.33-88. 
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Merton, ~ogu sosyolog tarafindan klasik sosyologlar aras1nda 
zikredilir ve dolayis1yla bir onceki boliimde ele ald1g1m1z klasik 

sosyologlann teorilerine ve dolayis1yla "bilim" gorii~lerine bagbdir. 
Soziin geli~i Merton, bilime tan1nan yiiksek statiiyii onaylamakta 
ve bilimde etik tarafs1zhg1n miimkiin olduguriu dii~iinmektedir 

(bpk1 klasik sosyologlar gibi) 1. Genel olarak "bilgi"nin, ozel olarak 

da "bilimsel bilgi"nin sosyolojisindeki koklii donii~iimler Kuhn'un 

1960'h ytllarm b~larmda yayinlanan "Bilimsel Devrimlerin Yap1s1" 

adh eserinin etkisiyle ortaya ~1km1~br. Bu ~ah~man1n etkisi o 
kadar belirleyici olmu~tur ki baz1 sosyologlar, disiplinin tarihini 
"Kuhn oncesi " ve "Kuhn sonras1" donem olmak iizere ikiye 

ayirm1~lardir. Elinizdeki ~ah~mada bilim ve bilimsel bilgi hakklnda 
sergilenecek gorii~ler Kuhn sonras1 donemde ortaya konulan 

1 Barnes B. and Edge D. (Eds.), Science in Context/Readings in the Sociology 

of Science, The Open University Press, Milton Keynes, England 1982, ss. 4 

vd. Kuhn'un sosyologlar uzerinde boylesine etkili olmasmm nedeni, bilime 

sosyolojik yakla~1mdir. Kuhn bir~ok yaz1smda bunu belirtmi~tir. Bkz. Kuhn, 

T. S., "Reflections on My Critics", Criticism and the Growth of Knowledge, 

Eds: Imre Lakatos and Alan Musgrave, Cambridge University Press, London

New York-New Rochelle 1970, s.239. Kuhn'u Avrupa Sosyoloji gelenegine 

baglayan eser, L. Fleck'in "Genesis and Development of A Scientific Fact" 

(Bilimsel Olgunun Dogufu Gelitimi) (1935) adh Almanca'dan ingilizceye 

1970 ytlmda tercume edilen kitab1drr. Bkz. Barnes B., 'Thomas Kuhn", The 

Return of Grand Theory in the Human Sciences, Ed.: Quentin Skinner, 

Cambridge University Press, New York 1985, s.100.: keza, Barnes B .. Bllimsel 

Bilglnln Sosyolojlsl, <;ev.: Husamettin ARSLAN, Vadi Yaymc1hk, Ankara 

1990, ss. 193-194. Burada Kuhn'la Merton arasmdaki ili~ki kaydedilmeye 

deger. Kuhn ''Bllimsel Devrlmlerin Yap1S1" yaymlanmadan once bilimde ol~me 

ile ilgili bir makalesini Merton'a gonderir. Soz konusu makale Bilimsel 

Devrimlerin Yap1s1'nm bolUmlcrlnden blrldlr. Bu cl yazmas1 makale Merton'u 

buyo.Ier. Kuhn, Merton'dan ald1g1 cesaret uzerine kitabm1 yaymevine 

gonderir. Bilimsel Devrimlerin Yap1s1, yaymlarur yaymlanmaz Merton kitab1 

okur ve Kuhn'a ~unlan yazrr: ''Yeni kitabm1zm baslus1 heniiz ellme ge~ti. 

Butiiniiyle okudum. ( •• ) ~ok miikemmel buldugumu s6ylemellyim. Cole J.R 

and Zuckerman H., ''.A.g.m.", The Idea of Social Structure, s. 159. 
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~ah~malara dayan1yor. Tiirkiye'de durum daha degi~iktir: Ne bilim 
sosyolojisi konusunda Bat:J.'da yapilan ~ah~malar bilinmektedir ne 
de iilkemizde yiiriitiilen bilim faaliyeti hakk1nda sistemli 
ara~tirmalar yap1lmu~t:J.r. Bilim hakk1ndaki egemen goriil? halen, 
Kuhn oncesi donemde egemen olan "pozitivist" gorii~tiir ve o 

nedenle a~ag1da verecegimiz yorumun ayn bir onemi vardir. 

Temel hipotezimizi tekrarlayahm: Bilimsel olsun ya da 
olmas1n bilginin varhk temeli epistemik cemaattir (epistemic 
community). Cemaat bilgiyi onceler ve bilginin zorunlu ~artidir: 
~iinkii bilginin hem kaynag1 ve yaratic1s1, hem in~a edicisi ve 
ta§1yic1s1, hem de daha sonraki ku§aklara intikal ettiricisidir. 
Bil~inin varolu~ ~artl ccmaatt.ir: ~i.inkii bir one si.ireni ve bir ahc1s1 
ya da kabul cdcnl bultmmad1g1 si1rccc bllgl blr hic,'.Lir. 

En basit bi~imiyle cemaat en az iki ki~iden olu~url. Bilgi 
a~1s1ndan bakild1g1nda bu iki ki~iyi bilgiyi one siiren ve bunu 

1 Burada kulland1g1m "cemaat (community)" teriminin, Herbert Spencer'in 

"asked ve endiistrlyel" toplum. F. Tonnies'in "Cemaat-Cemlyet", E. 

Durkheim'in "mekanik ve Organlk" toplum, M. Weber'in "gelenekselcillk ve 

rasyonallzm", H. Becker'in "dini ve sekiiler'' toplum vb. (Bkz. Wolf, Kurt H., 

''The Sociology of Knowledge and Sociological Theory". The Sociology of 

Sociology I Analysis and Criticism of the Thought, Research, and Ethical 

Folkways of of Sociology and Its Practitioners, Eds.: Larry T. Reynolds and 

Janice M. Reynolds, David McKay Company, INC., New York 1970, s.50) 

dikotomileriyle hic;bir ilgisi yoktur. Kald1 ki gunumuz sosyolojisinde bu tur 

dikotomiler terkedilm~tir ve mesela, butun toplumlann hem "mekanik" hem 

"organik",hem "sekiiler'' hem "dlnl", hem "geleneksel" hem "rasyonel" ogeleri 

bimyelerinde birarada barmdirabildiklert goru~u yaygm bir kabul gormeye 

ba~lam1~hr. ilaveten bu dikatomiler, Bab toplumlarmm tarihsel pratigini 

yans1tmaktadir ve Darwin'ci evrim ~emasma dayanmaktadir. Bkz., Azarya, 

Victor, "Community", The Social Science Encyclopedia, Eds.: A. Kuper and J. 

Kuper, ss.135-137.: ke7.a, Miner. Horaca M., "Community-Society Continua", 

International Encyclopedia of tha Social Sciences. Ed.: David L. Sills, The 

McMillian Company and the Free Press. U.S.A. 1968, Volume: 3-4, ss. 174-

180. Genel anlam1yla cemaat bir gruptur. Butiin gruplar ~u temel ozelliklere 
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onaylayan ya da kabul edendir; en az iki ki§inin birbiriyle 
uzla§mad1g1 ya da uzla§amad1g1 yerde ne cemaat miimkiindiir ne 

de bilgi miimkiindiir. Bir iddian1n bilgi say1hp sayilamayacag1, 
onun bilgi oldugu ya da olmad1g1 konusunda en az iki ki§inin 

aralannda uzla§m1~ bulunmas1na baghdir. Bu uzla§ma her~eyden 

sahipUrler: a) Bir veya daha f azla mu~terek Ozellige sahip iki veya daha fazla 

say1da insan, b) Kendilerini toplumun genelinden ay1rt edilebilir varhklar 

olarak goren lkl veya daha fazla say1da lnsan. c) ama~ ve ~1karlannm 

birbirlerlne bagll bulundugunun farkmda lki veya daha fazla insan, d) 

Amac;lanna ula~mak ic;in birbirleriyle ileti~imde bulunan iki veya daha fazla 

insan, e) Butun .bu ozelltklerin belirli bir zaman suresi boyunca devam 

ediyor olmas1, f) uyeler aras1 ili~klleri ve etklle~imi belirleyen blr nonnlar 

taklm1, g) Herbiri belirli faaliyetlere ve zaruretlere ve bunlara e~lik eden 

haklara sahip bir roller taklmi. Bkz. Deutsch, Merton, "Groups: Group 

Behavior", Intemational Encyclopedia of the Social Sciences, Volume: 5-6, 

ss. 265-75, ve ozelllkle s. 265. Sosyologlann bir c;ogu grubun uzerinde 

ya~ad1g1 mekaru, grubu olu~turan faktorler arasmda saymama, baztlan lse 

mekam hesaba katma egilimindedir. Ben bu c;ah~mada, ne turden bir grup 

olursa olsun, bir mekan uzerinde, ba~ka bir deyi~le fiziksel, toplumsal ve 

teknik bir c;evre ic;inde grup olablleceginde israr ettim. Bu isranm, 

c;ah~mamm stratejisine uygundu, c;unku bu c;ah~manm daha sonraki 

bolumlerinde ac;1kc;a gort1lecegl uzere, du~unce ya da bilgi ile mekan 

arasmda bir baglanti bulundugunu, dt1~t1ncenin daha da Onemlisi, 

dt1~i.i.ncenin ta~1y1c1s1 "epistemik cemaaUn" bo~lukta varolamaycagm1 One 

surdum. Grup ve mekan ili~kisi konusunda, Homans. G.C., The Human 

Group, Harcourt, Brace and World, Inc., New York and Burlingame 1950, ss. 

10, 64, 84-86.; Homans G. C., "Groups: The Study of Groups", International 

Encyclopedia of the Social Sciences, volume: 5-6, ss. 259-64. Anla~tlacag1 

uzere yine bu c;ah~mada "grup" yerine "cemaat" kavram1m tercih etum; 

c;unku daha zengin bir kavramd1; ustelik bilim sosyolojisi literaturunde de 

"cemaat" (community) yaygm ~ekilde kullamhyordu. Grubun ya da 

"cemaat"in olu~masmm temel ~art1, ortak faaliyetlerin yurumesi ic;in bir 

stati.i.nun, bir rol ve normlar takmurun organizasyonudur. Payla~tlm1~ norm 

ya da standartlar bir "biz" duygusu yaratarak, cemaat uyelerini birbirine 

baglar. Sherif M. and Carolyn W. Sherif, "Groups:Group Formation", 

International Encyclopedia of the Social Science. Volume: 5-6, ss. 276-283. 
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once bir dilde uzla§madir. Bir dilde uzla§ma ise Wittgenstein'in 

one siirdiigu· anlamda bir hayat tarz1nda uzla~madir. Boylece 
cemaatin varolu§unu saglayan ba~hca faktOr iiyeler aras1nda ortak 
bir dille ger~ekle~en ileti~imdir. Bilginin temeli cemaat. cemaatin 
temeli ise ileti§imdir. Bilginin cemaatin iiriinii olmas1 onun bireye. 

daha uygun bir deyi§le sosyal baglanndan tecrit edilmi§ doga 

durumundaki bir bireye indirgenemeyecegini gosterir. Ger~ekte, 
epistemolojinin varsayd1g1 iizere "doga durumunda" birey yoktur; o 
yaln1zca bir kurgu (fiction) olabilir. 

Bilginin varhk ~artI cemaattir; i;;iinkii: 

"l11sa11Jar c!lgcr l11sa11larla l~blrllgt yap111aks1zm 

ya~ayamazlar; insan du~fmcesi -kl temelde semboliktir- bir 

yuksek i~birligi derecesi bulunmaksizm var olamaz. Biitiin 

insani bllgi zorunlu olarak payla~dm~ bilgidlr. Kald1 ki, aym 

~ekilde hayattaki amac,;lanm1zm pek c,;ogu sosyal amac,;lar 

oldugu tcin bilginin en faydah niteliklerinden biri, hit; ~uphesiz 

payla~tlabilir olmas1dirl. 

Bilimsel olsun ya da olmas1n, bu payla§ma ogesinin 
yoklugunda cemaat ve dolayis1yla bilgi de ortaya i;;1kmaz. Fakat 
cemaat bilini;;li eylemler sonucu dogan bir sosyal varolu§ bii;;imi 
degildir. Ne bir dogum an1 vardir ne de bir oli.im an1; ba§ka 

herhangi bir kurumdan daha fazla kendiliginden, daha fazla 

kapsay1c1dir. Klasik sosyolojinin one siirdiigi.i iizere cemaat 
iiyelerinin toplam1ndan daha fazla bir §eyi dile getirir2. Birey 

daima cemaat i<;inde bireydir. Bu sebeple, bilgiyi a~1klaman1n 
biricik yolu, ona kaynakhk eden. onu in§a eden. ta§1yan ve 
intikalini saglayan cemaati incelemektir. 

1 Douglas J. D .. "Understanding Everyday Life'', Understanding Everyday 

Life/Towards the Reconstruction of Sociological Knowledge, Ed.: Jack 

Douglass, Routledge and Kegan Paul, London 1973, s.27. 

2 Maciver RM .. The Elements of Social Science, Seventh Edition, Methuen 

and Co. Ltd., London 1944, ss. 8-9. 
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• • • • 
2.1. BILIMSEL EPISTEMIK CEMAAT 

Epistemik cemaat (epistemic community), ba§ka herhangi bir 

insani kolektivite gibi bir kolektivitedir. Bu kavram ~ifti, bilim 

tarihi. sosyolojisi ve felsefesi literati.in'.inde s1k s1k sozi.i edilen §U 
kavramlara tekabi.il eder: "goriinmeyen kolej" (Invisible College). 
"entelektiiel cemaat" (intellectual community). ''bilimsel cemaat ya 
da ara,tirma cemaati" (scientific community veya research 
community), "sosyal ~evre" (Social circle). "'iebeke" (network). 
"tutarh sosyal grup" (coherent social group), "giivenilirlik ~evresi" 
(cycle of credibility)!. Bu adland1rma formlan, yaln1zca aynntdarda 
birbirinden farkhdir, temelde hepsi de, bilim faaliyetinin bir grup 
ya da bu c;ah§mada benimsedigimiz kavramla cemaat faaliyeti, 
bilginin bir cemaatin iiriinii olduguna imada bulunurlar. Biz bu 

~ah§mada hem yukandaki kavramla~~a denemelerinin hepsini 
kapsad1g1 hem de diger biitun bilgi formlan dahil bilimsel bilgiyi 
ku§atabildigi i<;in epistemik cemaat terimini kullanacagiz2. 

Bilimsel bilgi dahil bilgiyi ve bilimsel ara§tirmayi sosyolojik 

bir olgu olarak ele alan her yakla§1m grup ya da cemaat" 
kavram1na ba§vurmak zorundadir. Diger taraftan, bilgiyi bireyin 
iiriinii olarak ele alan ve bireyle ac;1klayan her yakla§im. eger 

1 Kavramlann yakm anlamlar ta~1d1klarmm tesbiti i.;;in bkz. Barnes B. and 

Edge D .. (Eds.), '"'The Organization of Academic Science: Communication 

and Control'': Science in Context/Readings in the Sociology of Science, s.19. 

2 Bu cah~ada cok slk bir bi.;;imde ba!?vurdugum "epistemlk cemaat'' terimini, 

her ne kadar kitabm1 elde edememi!?Sem de !;?U eser vas1tas1yla Burkhart 

Holzner'den ald1m: Tudor, Andrew, Beyond Empiricism/ Philosophy of 

Science in the Sociology of Science, Routledge and Kegan Paul, London, 

Boston, Melbourne and Hanley 1982, s. 187.: ve keza Heeren J., "Alfred 

Schutz and Common-Sense Knowledge", "Understanding of Everyday Life, 

Ed.: Jack D. Douglas. s. 49. Kavramm orljinal kullamh!?t ~u kitapta yer 

ahyor: Holzner, B, Reality Construction in Society, Schenkman Publishing 

Co., Cambridge, Massb. 1968 
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insan1n irrasyonel yan1na atlfta bulunmuyorsa pozitlvist bir 
yakla§1md1r 1, Bilim felsef esi, tarihi ve sosyolojisi literatiiriine 

"bilimsel cemaat" kavram1n1 armagan edenler l 935'te Almanca 
olarak yaymlanan "Billmsel Olgunun Dogu!lu ve Gell~lml" adh 
kitab1yla sosyolof Ludwig Fleck2 ile, yazllann1 l 950'li y1llarda 

yayinlam1§ bulunan fizik~i ve bilim felsefecisi Michael Polanyi'dir3. 

Fleck ve Polanyi taraf1ndan ara§tlrman1n odag1na ahnan bilimsel 

cemaat ya da grup yine l 950'li yillarda unlu sosyolog E. Shils 
taraftndan geli§tirilmi§ ve I 960'tan sonra sosyolojinin klasik 
kavramlanndan biri haline gelmi§tir4. Bu anlay1§a gore ne bilginin 

ne de ozel olarak bilimsel bilginin bir Robinson Crusoe'si yoktur; 

toplumsal baglanndan annmu;;hk li.iksi.ine sahip birey bilim adam1 

1 Krahn, Roger G., "The Secularization of Science and Sociology", The 

Sociology of Sociology, Eds.: J. T. Reynolds and J.M. Reynolds, s.87. 

2 Fleck, "bllimsel cemaatl", "diil}iinceleri kar1j1hkh miibadele eden, veya 

entelektiiel etkile!jlml idame ettlren klijiler cemaatl" dlye tarumlar. Fleck L., 

"The Genesis and Development of a Socientific Fact", University of Chicago 

Press. Chicago 1979, s. 39'dan zikreden Heelan P.A., Space-Perception and 

the Philosophy of Science, Univcrslly of California Press, Berkeley- Los 

Angeles-London, 1983, s. 347. 

3 Polanyi'nin g6ri.i!;?leri !<;;In, Polanyl M .. Knowing and Being, Ed.: Mmjorrie 

Crane, The University of Chicago Press, Chicago 1969, s. 85., keza 

Polanyl'nin hayati ve diger kitaplarmda sergiledigi gori.i~ler i~in, Ignotus P., 

Polanyi, John ve digerleri (Eds), The Logic of Personal Knowledge/Essays 

Presented to Michael Polanyi on his Seventieth Birthday 11th March 1961, 

Routledge and Kegan Paul, London 1961. 

4 Storer, Norman W. (Ed.). "Introduction", The Sociology of 

Science/Theoretical and Empirical Investigations, Written by R. K. Merton, 

The University of Chicago Press, Chicago and London 1973, xi-xxx:i ve 

ozellikle xvi-xvii. 
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yaln1zca bir illiizyondurl. Bilimsel bilgi de diger bilgi tiirleri gibi, 

diger bilgi tiirleri kadar bir cemaatin iiriiniidiir. 

Kavrama sosyolojik bir ic;erik kazandiran Shils, bilginin 
soziinii ettigi her noktada "akademik cemaat" ya da "bilimsel 

cemaat" ya da "entelektiiel cemaat" terimlerini kullanir2. Ona gore 

"cemaat" terimi yaln1zca bir mecaz degildir. "Entelektiiel cemaat"i 

"cemaat" yapan unsur, cemaati olu~turan bireylerin ortak 
standartlara sahip olmalandir. Cemaatin her iiyesi, faaliyeti 
boyunca bu komiinal standartlan kulamr; ic;inde yer ald1g1 kurum 

taraf1ndan bu standartlara gore degerlendirmeye tabii tutularak 

kabul ya da reddedilir. Entelektiiel cemaatler standart ve 

kurallanm yaz1h hukuk metinleri haline getirmez1er. i1gili standart 
ve kurallann bir hukuk sistemi gorevini yerine getirdikleri apac;1k 

1 Merton R K., The Sociology of Science, Ed.: Norman W. Storer, ss. 374-75. 

Daha once klasik sosyolojisinln "geleneksel" ve "modern" gibi dikatomilertne 

ba~wumrnd1g1m1 ifade etm1$tim. Burada "cemaat" konusunda bir noktay1 

belirtmekte fayda var. Sosyolog K. J. Downey (Sociological Quarterly, X4, 

1969, ss.458-54'te yer alan) "The Scientific Community: Organic or 

Mechanical" adh yaz1smda "billmsel cemaat"ln Durkheim'in "mekanlk 

toplumlar" ketagorisinln ozclliklerini sergiledigini one surmii$tiir. Bkz. 

Mulkay M. J .. The Social Process Of Innovation/ A Study in the Sociology of 

Science, The MacMillan Press Ltd, London and Basingstoke · 1972, s. 60. 

Bilindigi iizere Durkheim'in "mekanik-organik" aymmmda, "mekanek" 

kategorisinde yer alan toplumlar modern toplumlar degildir: mekanik 

dayarn$ma, tarihi oncelige sahip "primitif' ve "geleneksel" toplumlarm 

ozelligidir. Bkz. Fenton S .. Durkheim and Modern Sociology, s. 51. Ben 

Downey'in gorii$iinun dogru olduguna inamyorum ve bu ~ah$mada bu 

yonde a~1klamalara ba$vurdum. Soz konusu vurguya, klasik sosyologlann 

dikatomilerini <;iiruten bir delil olarak da bakilabilir. 

2 Shils, Edward A., ''The Autonomy of Science", The Sociology of Science, 

Eds.: Bernard Barber and Walter Hirsch, The Free Press, New York 1967, ss. 

610-622.: Shils E. A., The Intellectuals and the Powers and Other Essays, 

The University Of Chicago Press, Chicago and London 1972, ss. 204-212. 
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bir ~eydir; fakat bu, metinler haline getirildikleri ic;in boyle degildir, 

surekli uyguland1klan ve i~lendikleri ic;in boyledirl. 

Bununla birlikte biz yine de "cemaat" kavram1n1n yeterli bir 
ac;1klamas1n1 elde etmck ic;in Shill'in "merkez - ~evre" teorisine 
bakmahyiz. <;unku onun "entelektuel cemaat" kavram1, sozkonusu 

teori ic;inde daha anla~1labilir ve anlamh hale geliyor. Aynca, 

merkez-~evre teorlsi, bu c;ah§mada daha sonra one siirecegimiz 

dii§iincelerin anla~Ilmas1 ic;in saglam bir zemin elde etmemizi de 

kolayla§bracak. Shils'e gore, 

"Her toplumun bir merkezi vardir, toplumun yap1smda bir 

merkezi ku$ak vardir. Bu merkezi ku$ak toplumun i.izerinde yer 

ald1g1 ekolojik bolp;ede ya$ayanlan etkiler. Topluma uyelik -kl 

bu belll blr b6lgede meskiin bulunmak ve aym b61gede meskiin 

dlger lnsanlann etklledlgl blr cevreye adapte olmaktan daha 

fazla blr ~eyl dlle getlrlr- bu merkezi ku$akla kurulan ill$kilerle 

belirlenir2. 

Merkezi ku$ak, mekan bakimmdan yeri belirli bir $ey 

de,:1ildlr. 0 her zaman. toplumun ya$ad1g1 smirlan belirli blr 

bolgede takribi bir mevkle sahiptir. Yine de merkeziliginin 

geometri ve cografya ile 1;ok az ilgisi vardir. 

Merkez ya da merkezi ku$ak, deger ve inan~ alanlanndan 

olu$an bir fenomendir. 0, toplumu yoneten inant;;lar, semboller 

ve degerler diizeninin merkezidir: merkezdir, ~iinkii daha fazla 

kiit;;iiltiilemeyen ve nihai birim olma ozelligine sahip bir 

iinitedlr. Merkezi ku$ak kutsal'm (sacred) dogasma sahiptir. Bir 

anlamda her toplumun "resmi" bir dint vardir: toplum veya 

toplumun temsilcileri ve yorumculan onu i.i~ a$ag1 be$ yukan 

seki.iler. plilralistik ve ho$g6riiye dayah bir toplum olarak 

1 Shils, E. A., "The Intellectuals and ... ", s. 14 

2 Shils, Edward A.. "Centre and Periphery". The Logic of Personal 

Knowledge/Essays Presented to Michael Polanyl ................... , Eds. Paul 
' 

Ignotus and John Polanyi, s. 117. 
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alg1lad1klarmda bile bir resmi dini vardir. Kan~1 reformasyon 

ilkesi Cluls reglo, ejus rellglo (Hakimiyet kimin hakimiyeti ise 

din de onun dinirlir) ilkesinin katihg1 yumu!?asa ve ha!?inligi 

dinse bile p;enel-p;cc;;er hakikal in c;;ekirdegi olarak kahr. 

Merkez aym zamanda bir eylem fenomenidir. Merkez, 

kurumlar ic;;inde bir faaliyetler, roller ve !?ahsiyetler yap1s1drr. 

Degerlerin ve inanc;;Iarm merkezillgi bu rollerle cisimle!?erek 

dogarl. 

Shils'in, genel olarak di.i~i.ince ve bilimsel di.i~i.ince ile onlann 

icracdan ve ta~1y1cI1armdan soz ederken gi.indeme getirdigi ~ey, 

evrensel c;apta bir entelekti.iel cemaattir. Her toplumun oldugu gibi 

entelekti.iel cemaatin de bir merkezi bir de c;evresi vardir. Fakat 

entelekti.iel sistem bir di.i~i.inceler sistemi degildir; insanlann 

ic;lerinde entelekti.iel roller ic;in egitildikleri ve edindikleri bu rolleri 

icra ettikleri bir kurumlar sistemidir. Merkez entelekti.iel 

yaratic1hg1n ten1inat altrna ahnd1g1 yerdir; bir i.ilke, bir i?ehir ve 

hatta bir kit' a bile olabilir2. 

1 Shilss E., "Centre and Periphery", A.g.e., s. 117 

2 Shils, E., The Intellectuals and the Powers, ss. 335, 355, 360-63. 

Entelektuel cemaat Universalistiktir: c;;unku universe! bir gec;;erlillk kriteri 

vardir. Entelektiiel cemaatin biitiin iiyeleri kendilerlne egitim ve ogretimle 

verilmi~ bulunan aym kriterleri kullanirlar. A.g.e., s. 473. s. 473. Shils, 

"merkez-~evre" teorisinin insanm zihinsel surec;;lerini temel alan bir 

ac;;1klamasm1 daha verir: "Her lhsamn zlhnlnde blr 'Harlta' vard1r. Bu o 

Insana gore, anlamh olan diinyanm miiphem blr lmaj1dir. hgm harlta onun 

kendlsinl bu diinya l~lne yerle11tlrme yollanndan birldlr; ~evredekl varhklara 

tezat kendl nltellglnl ve ~evreslndekl nesnelerln klmllglnl tesbltte ona yardim 

eder. 0 blr bllme-kavrama harltas1d1r; ancak duygusal bak1mdan notr 

deglldlr. Yalruzca mek4ru sm1flandtran blr harlta degll; mek4n duygusunu 

veren blr harltadir da. i~erlgl toplumdakl blreylere ve smtflara gore deg1'lr. 

Baz1 zihinlerde hacim balummdan diinya ~apmda, ba~ka zihinlerde smirh 

olabilir. Cogu lnsanm, ozellikle de duyarh ve tecriibell lnsanlarm 
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Sosyologun "merkez" ve "c;evre"yi ic;ine . alan "entelekti.iel 
sistem"i birkac; "merkez"le, c;ok sayida "eyalet ve eyalet merkezini, 
yani c;evre"yi dile getiren devasa bir entelekti.iel imparatorluktur. 
imparatorlugun beyni, merkezdeki bir avuc; yarat1c1 bilim adam1 ya 
da entelekti.ieldir. Onlar, yoneten azmhktirlar. Eyaletlerde ya da 
c;evrede ya~ayanlar, merkezdeki yaratic1lann ya da yonetici 
az1nhg1n s1n1rlann1 c;izdigi ve kurallann1 koydugu bir oyunu, yine 
onlarin hakemliginde oynayan ve tekrar tekrar oynayan 
tekrarlayicilar ya da yeniden iireticilerdir. Onemli olan merkezdir; 
c;evre degil. <;evredekiler, mi.i~teriler, ti.iketiciler, edilgin olanlar, 

yani asalaklardir: 

Toplum-ic;;i ve toplumlararas1 entelektUel cemaat, ba~ka 

herhangi bir cemaatten daha fazla e~itlikler cemaati degildir. 

Mevcut herhangi bir toplumda, entelektiiel cemaatteki 

e~itsizlik, yaraticilarla tiiketlciler arasmdakl e~Hsizliktir. 

Yaratic1lar c;;evresindeki en yuksek yaratic1llk duzeyleri ile, en 

yarat1c1 ki:;;ilcr lararmdan orlaya ko11ulau 1,,~cn;cvc h;lnde 

entelektuel urunler veren ki~ilerin yarat1cil1k duzeylerl ve 

nihayet yeniden ureticilerin (tekrarlay1c1larm,c;;.) yaratic1hk 

duzeyleri arasmda, yukandan a~ag1ya keskln bir hiyerar~i 

vardir. Her Ulkede belirli yarahc1hk noktalan bulunur; bu 

yaratic1hk noktalan mekan bakmundan yaygm veya bir yerde, 

tek bir laboratuvarda, universite veya ara~tirma kurumunda 

kesafet kazanm1~ olabilir. Merkezler yalmzca nisbi olarak 

merkezdir; merkezleri bizzat kendileri metropolitan 

merkezlerden tUremi~ olabilirler. Aym ~ekilde iki anlamda ta~ra 

(c;;evre ya da eyalet, c;;.), hem evrensel metropolitan merkeze gore, 

hem de kendi ulusal metropoliine gore eyalet durumundaki 

eyaletler vardir. 

zlhinlerlndeld harltarun en 6nemll 6zerngt, metropole (merkez.~.) yalanhii ya 

da uzakhg1chr" A.g.e., s. 356. Shils'in "entelektiiel slstem" kavramma beI17..er 

bir kavramla~tirma da Polanyi tarafmdan yap1lm1~tir. Fakat Polanyi ya1Il17.ca 

''blUm"e ahfta bulunur ve bilim adamlan cemaati ic;;in "BUim Cumhuriyetl" 

(Republic of Science) terimini kullarur. Bkz. Polanyi, Michael, Kowing and 

Being, ss.49-72. 
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Herhangi bir alanda smirh, ancak nadiren yekpare bir 

i~i,;iler cevresi. uygun ve dogru kabul edilen konulan ve problem 

modellerini ortaya koyar. Ayn1 ~ekilde ba~anlarm 

degerlendirildlj:ti standartlan da smirh bir cevre ~eklllendirir ve 

yayarl. 

Entelekti.iel cemaat i-;;indeki e~itsizlikler, diye devam eder 
Shils, yaln1zca birey uyeler aras1ndaki e~itsizlikler degildir; 
gerc;;ekte. i.iniversiteler, ara§tlrma enstiti.ileri, laboratuvarlar, 
dergiler, yay1n ~irketleri ve ara~t1rma alanlan (disiplinler) 
aras1ndaki e§itsizliklerdir. Gerc;;ekte e§itsizlikler, kurumlararas1 
e~itsizliklerdir. Gu-;, otorite ve yaratic1hk merkezin; edilgenlik, 
boyun egme ve tekrarlama c;;evrenin ozelligidir. Merkezi otorite 

standartlan koyar, temel baz1 dogmalan teyid eder; statii, para, 
yay1n firsatlan ve diger odiiller yoluyla iiyelerini odiillendirir2. 

Boylece merkez, cemaatin birey i.iyesinin "entelekti.iel niteliginin" 
tecil edildigi yerdir. Entelekti.iel cemaatin norm ve standartlanna 
baghhk merkeze baghhktir. 

1 Shils E., The Intellectuals and the Powers, s. 360. Belirli iilkelerdeki baz1 

merkezlerin hegemonyas1, evrensel entelektuel cemaatin takribi bir 

mikrokosmosudur. Birkac illkenin metropolleri biitilniiyle dunyarun merkezi 

haline gelir. Ostelik bu, modern ernperyalizrnle baglanh ii;inde geli~en yeni 

bir fenomen degildir" A.g.e., s.362. 

2 Shils E., A.g.e., ss.359-62. 
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Shils'in "merkezi", Price! ve Crane2'1n "goriinmeyen kolej 

(Invisible college)"ine tekabiil eder3. "Goriinmeyen kolej", herhangi 

1 Price, Derek J. De Solla. Little Science, Big Science, Columbia University 

·Press, New York and London 1963: Price D. J. De Solla, Science Since 

Babylon. Enlarged Edition, Yale University Press, New Haven and London 

1975. 

2 Crane, Diana, "Social Structure in a Group of Scientists: A Test of the 

"Invisible College Hypothesis". The Sociology of Sociology. Eds.: L. T. 

Reynolds and J.M. Reynolds, ss. 295-320. 

3 Shils tasvirini yaptig1 entelektUel cemaatin varhgmm somut bir;imde 

gosterilmesinin zorlugunun farkmdadir. Entelektuel cemaat varlig1 

farkedilemez bir ~ey ve gen;ekte bir "cemaatler yumag1"dir. Entelektuel 

cemaatin varhg1 yalnizca ku<;iik ara~hrma alanlarma bakilarak somut 

bi<;imde gorulebilir. Shils E .. A.g.e., s.4 73, Bilim tarih<;lleri ve sosyologlanrun 

dilini kullanirsak. kucuk ara~tirma alanlarmdan kastedilen ~ey 

"gorunmeyen kolej"in ortaya 91ktig1 yerdir. "Gorunmeyen Kolej (invisible 

college)" ilk kez iinlU fizik<;i Boyle (1626-1691) tarafmdan 1645 yilmda 

Londra'da kurulan Gersham College'da bir araya gelen bir bilim adamlan 

grubunu tammlamak i<;in bir mektupta kullamlm1~tir. Bilim tarih<;ilerine 

gore de bilim tarihinin ilk goriinmeyen koleji Gersham College'drr ve bu kolej 

s1k s1k gorfmmeyen kolej atifta bulunulan ve 1660'ta Londra'da kurulan 

Royal Society'nin anas1dir. Bkz. Johnson, Francis R.. "Gersham College: 

Precursor of the Royal Society", Roots of Scientific Thought/A Culturel 

Perspective. Eds.: Philip P. Wiener and Aaron Noland, Basic Books 

Bublishers. New York 1957, ss. 330-331. Bir biltm tarihcisine gore ingiltere'de 

onyedinci yuzy1l'm ortalarmda uc ana grup vard1 ve bu De ana grubu 

olu~turan ve birbirini yakmdan tamyan oluz kirk ki~i yogun bir etkile~im 

i<;indeydiler. Bunlardan biri, kendisini sosyal ve ahlaki reformlara adam1~ 

bulunan Samuel Hartlib (61.1662) cevresi: ikincisi Gersham College'daki 

matematikciler, astronomlar ve fizik<;iler kuliibuydu; uciincusii daha cok 

politik sorunlarla ilgilenen Oxford Felsef e Cemiyeti idi. Bu uc grup arasmda 

yogun bir ili~ki vard1 ve ilk bilimsel toplantilar · Gersham College'da 

yap1hyordu. Kolej'in kurucusu Elizabeth doneminin tuccar prensi Sir 
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bir ara§tlrma alan1 ya da bilimsel disiplinin varhg1n1 kendisine 
boq;lu oldugu c;ekirdek bilimsel gruptur. Belirli bir ara§tirma 
alan1n1n problemlerine entelekti.iel ilgi duyan ve sayilan on ila yi.iz 
ki~i aras1nda degi§en bilim adam1ndan olu§ur. Onu "gorunmez" 
kilan §ey, az sayida bilim adam1 aras1nda gerc;eklee?en si.irekli ve 
etkili kurald1§1 yiizyi.ize etkile§im ve bu yi.iz yiize etkilee?imi 
yiizi.inden bir kurum olarak varhg1n1n tesbitindeki zorluktur. 

Gori.inmeyen kolej, ara§tlrma alan1 ya da bilimsel disiplinin 
kalbidir; c;unki.i o mevcut bulunmaksiz1n ne herhangi bir ara§tirma 
alan1n1n dogmas1 mi.imki.indur ne de ara§t1rma faaliyetinin bizatihi 
kendisinin icras1 mi.imki.indi.ir. Faaliyetin temeli kurald1§1, yiizyi.ize 
etkile§imdir; c;unkii yaln1zca gorunmeyen kolejin degil, ba§ka 
herhangi bir cemaatin temeli de ileti§ime dayah etkile§imdir. En 
az1ndan bilim adamlann1n ortak bir ileti~im diline sahip 
bulunmad1klan yerde bilimsel cemaat ve dolayis1yla bilimsel 

faaliyet gerc;ekle§emez. Boylece, gori.inmeyen kolej bir ileti§im 
cemaati ya da c;evresidirl. Tarihsel olarak, guni.imi.ize kadar ayakta 
kalmay1 ba~arabilenler dahil biitiin bilimsel disiplin ya da 
ara§brma alanlan bir gori.inmeyen kolejle birlikte dogmu§lardir. 
Modern bilimin kaynag1nda bu ti.ir bir kolej vardir ve modern 
fizigin dogu~unu saglam1§ bulunan bu kolej, bilim tarihc;ilerinin 

i.izerinde ittifakla birle§tikleri iizere Gersham College'dir. Kimi 

Thomas Gersham (1519?-1579)'d1. 1660'da kurulan Royal Society'nin biitiin 

kuruculan bu kolej'in uyeleriydiler. Robert Boyle "Gorunmeyen Kolej" adm1 

Hartlib ~evresi i~in kullanm1$h. Hall A. Rupert. From Galileo to 

Newton/1630-1720, Fortana-Collins, London 1970, ss.141-44. 

1 Price, DerekJ. De Solla, Little Science, Big Science, ss.62-91.: Price D. J. De 

Solla, Science Since Babylon,ss. 102, 126-27, 168.: Crane D., Social 

Structure in a Group of Scientist A Test of the "Invisible College", The 

Sociology of Sociology, ss. 295-97, 300, 314. Konunun gene! bir 

degerlendinnesi i~ln bkz. Stewart, Richards, Philosophy and the Sociology of 

Science/An Introduction, Basil Blackwel Ltd .. London 1987. ss. 100-

101,110. 
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ara~brmac1lar ise "Royal Society"yi ilk ornek olarak 
gostermektedirlerl. 

1 Price, "~riinmeyen Kolej"e bagh bilim adamlan arasmda dogu~ a~mas1m 

miiteakip, yiizyiize etkile~im ya da ileti~im kanallan d1~mda ba~ka 

kurumla~m1~ ileti~im kanallan bulundugunu, bu kanallardan en <>nemli 

olanmm bilimsel bir yaym orgam oldugunu soylemektedir. Yaym orgam, 

goriinmeyen kolejln varhgmm bir tur tescilidir. Bu tur yaym organlarmm 

bilinen ornekleri arasmdan en ba~ta geleni ve ilki 1660 ytlmda Londra'da 

kurulan Royal Society'nin 1665'ten itibaren yaymlamaya ba~lad1g1 

Philosophical Transactions of the Royal Society'dir. Aslmda tarihin ilk bilim 

cemiyeti italya'da Roma'da 1600-1630 y1llan arasmda faaliyette bulunmu~ 

olan Lincei Akademisi (Academia del Llncei), ikincisi ise Floransa'da 1651-

1667 ytllan arasmda yaymlanm1~ bulunan Cimento Akademlsi (Academia 

del Cimento)dur. Ancak, bilim tarihi i~inde bir model fonksiyonu goren Royal 

Society'dir. 0 d6nemde Bati'da kurulan bilim cemiyetleri arasmda Fransa'da 

Paris'te 1666 ytlmda kurulan Kraliyet Bilimler Akademisi (Academia Royale 

des Sciences), Almanya'da 1700 ytlmda faaliyete ba~layan Berlin Bilimler 

Akademisi (Berlin Academy of Sciences). Rusya'da Petersburg'da l 724'de 

kurulan Rus Bilimler Akademisi (Russian Academy of Sciences), 

zikredilebilir. Price, Little Science, Big Science, ss. 63, 73.; Price, Science 

Since Babylon, s.164.; Bernal J. D .. Science in History/Volume 2: The 

Sclentlflc and Industrial Revolutions, Penguin Books, London 1969, ss. 447-

58. Westfal R. S .. Modern Billmin Olu,umu, <;;:ev.: ismail Hakki Duru, V 

Yaymlan. Ankara 1987, ss. 117-32 .. Hankins, T. L., Science and the 

Enlightenment, Cambridge University Press, London-New York 1985, s. 171. 

"Goriinmeyen Kolej" terimi artlk klasik bir terime donii.$mii.$tUr. Bkz.: Kuhn 

T.S., "Mathematical Versus Experimental Traditions in the Development of 

Physical Science". The Essential Tension/Selected Studies in the Scientlflc 

Tradition and Change, University of Chicago Press, Chicago and London 

1977, s. 58. "Zamanla problemler ve entelektiiel yaklatim -kl bunlar 

gt>rtinmeyen kolej'ln Uk krlstallzasyonu i\:ln blr ar&\: olarak hlzmet g6riirler

normalde destekleyfcl yaymlar, kongereler ve l>grenllmb; blr meslegln cllger 

biitiin hunerlerlyle gii~ kazanarak daha formel bir organizasyonun 

gell!jimlne neden te!jkll ederler ve zamanla bu yenl egltlm g6rmti$ toplum 

kendlsini, "kurulu" bir blllmsel kuruma d6nii,ti.iriir •••• ".Toulmin S., Human 
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Bilim ve bilimsel ara~tirman1n bir grup faaliyeti, bilimsel 
bilginin l;)ir grup faaliyetinin iiriinii oldugunu empirik ac;1dan 
gosteren bir <;alu;;ma. Merton'cu gelenege bagh bir sosyolog olan 
Warren 0. Hagstrom taraf1ndan yapilm1~tirl. Kuhn'un eserlerinde 

bir veri olarak kabul ettigi2 <;ah~mas1nda Hagstrom bilimsel 

ara~tlrma siras1nda sosyal kontroliin onemi uzerinde durmu~ ve 
"bilimsel cemaat" (scientific community)nin ozelliklerini doga 
bilimlerinde <;ah~an bilim adam1 gruplan uzerinde gostermii:,;tir: 

Birkac istisna ile birlikte tart1!;)ma iyi tesis edilmi~ teorilere 

sahip deneysel bilimlerdeki temel ara$tlrrnalarla smirhdir. Bu 

ara$hrma Upinde bilimsel cemaat nisbeten Ozerktir ve 

meslekda$1ar gru bu. ara$hrma ilzerindeki sosyal etkinin en 

onemli kaynag1dir. Meslekda!;)lar, problem ve teknikleri secmek, 

ara$tlrma sonu~lanm yaymlamak ve teoriler arasmda tercihte 

bulunmak ilzere verilecek kararlan etkilerler. ( ... ) Bu tur 

kararlar bilimsel cemaatin merkezi karar ve degerlerini i~erirler3. 

Understanding, s. 274. Gorilnmeyen Kolej belirli bir ara$hrma programmm 

icra eden bilim adamlan grubudur. Bu ara!;)tlrma program1 genelde, 

~ozUlmesl gereken ana problem ya da problemlerin, sonu~lara ula!;>hracak 

bir varsaynnlar taklm1yla, cozilmlerin elde edilmesinde kullarulacak teknik ve 

modellerin kavranmasmdan ibarettir. Bu konuda ve modern l>mekler 

konusunda Bkz.: Kneller, George F., Science as A Human Endeavor, 

Columbia University Press, New York 1978, ss. 191-194. 

1 Hagstrom W. 0., The Scientific Community, Basic Books, Inc. Publishers, 

New York and London 1965, s.I. ilerde bu kitapta sergilenen g6ril$lerden 

baztlanna egilme frrsatl bulacagiz. 

2 Kuhn T. S .. The Structure of Scientific Revolutions, Second Edition, 

Enlarged, University of Chicago Press, Chicago 1972, s. 176. 

3 Hagstrom W. 0., Sclentlflc Community, s. l. 
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Bilimsel cemaat Kuhn i<;in paradigmatik gruptur. ''Paradigma, 

bir bilimsel cemaatin iiyelerlnin pay1a,tig1 'eydir ve aksi tarzda 
ifade etmek gerekirse bilimsel cemaat bir paradigmayi payla~an 

insanlardan olu~ur" 1. Kuhn'un bu tanm11nda "Primitive 

Classification"1n yazan sosyolog Emil Durkheim konu:;myor 

gibidir. Kuhn'daki paradigma bilimsel cemaat ili~kisi, 

Durkheim'daki din-toplum aras1ndaki ili§kiyle ayn1 tiirden bir 

ili~kidir. Bu ili~ki Durkheim'in daha once ifade ettigimiz 
formiilasyonuyla bir arada §6ylc okunabilir: "Nesnelerln tasnifi" 
(Kuhn'un terlmleriyle paradigma) 11insanlar1n tasnifini" (yine 

Kuhn'un terlmlerlyle "bilimsel cemaat"i) yeniden iiretir"2. Daha 

1 Kuhn T. S .. A.g.e., s. 176. 

2 Durkheim E. and Mauss M., Primitive Classification, s.II. Ben bu ~ah~mada 

genellikle Filozof Kuhn'a degil. daha ~ok "sosyolog ve tarih~i" Kuhn'a 

ba~vurdum. Kuhn yaz1lannm bir <;oj];unda klasik sosyoloji geleneglne olan 

borcunu itiraf eder. Tarih incelemelerinde "sosyolojik perspektif'i tarih-d1~1 

bir kaynak olarak kullannu~tir. Kuhn'un bu tur tarih-d1~1 kaynaklan 

arasmda geli~me psikologu Piaget ve filozof Wittgenstein'da vardir. Bkz. 

Barnes B .. Bilimsel Bilginin Sosyolojisi, <;ev.: Husametun ARSLAN, Vadi 

Yaymc1hk, Ankara 1990, ss. 65-67. "Kuhn, Durkheim gibi bilim kavrammm 

kendlsinin bir fonksiyonunun bulunduguna -ki bu fonksiyon onun 

ba~anlarma katkida bulunur- ( .. ) lnamr". Krohn R. G .. "The Secularization 

of Science and Sociology", The Sociology of Sociology, Ed .. : Reynolds and 

Reynolds, s. 87. ~u ifadesinde Kuhn'daki sosyolojik perspektif apa~1kttr: " ... 

~ok elverii;ll motivasyonJarla yiiklii, ~ok yetenekll bir insan grubu ahn ve bu 

grupta yer alan insanlan, bir billmde ve sozii edllen tercihle llgill uzmanhk 

alanlarinda egitime tabll tutun; dislpllnlerlnin degerler sistemini ve 

ideolojisinl verin onlara ( .. ) ve b1rakm tercihte bulunsunlar. Eger bu tek.nlk 

bildlgtmlz bWmsel ge~meyi a~lklanuyorsa, ge~ekten, bau;ka hi~bir teknlk de 

a~1klayamaz demektir. Meslek hayatlar1 s1rasmda billm adamlarm1n 

kartJtlafJacaklan somut durumlarda, istenen bireysel davran1tJ1 dikte 

ettlrmeye yeterll hl~bir tercih kurallan takmu yoktur. Blllmsel llerleme her ne 

olursa olsun, onu bUimsel cemaatln yap1s1m inceleyerek a~1klamahyiz". 

Kuhn T. S., "Reflections on My Critics", Criticism and the Growth of 
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a~1k bir ifadeyle, Doga•run tasnifi (paradigma), bilimsel cemaatin 

orgiitlenme bi~imini (Durkheim'da toplwnun) yans1br. 

Kuhn paradigmay1, yani bilimi ya da bilimsel bilgiyi 
anlaman1n biricik §artJ.n1n, bilimsel bilgiyi iireten bilim adamlan 

toplulugunun anla§ilmas1 oldugunda israr eder. Kuhn 

yaz1lanndan hi~birinde ona atJ.fta bulunmuyorsa da bu tez klasik 

sosyoloji geleneginde Durkheim'dan sonra en iyi ifadesini 
Zinaniecki'de bulmu§tur. Zinaniecki"ye gore bir tek sosyoloji 
miimkiindiir o da bilgiyi ta§iyan, i§leyen, idame ettiren ve ogreten 

insanlann sosyolojisidir. Bu insanlar, "bilgi adamlar1" (men of 

knowledge)dirlerl. Herhangi bir bilgi adam1 sosyal ~evresinin 
ihtiya~ duydugu tiirde bir §ahsiyettir. Bilgi ile sosyal ~evre 
aras1nda iki tiir bag vardir. ilkin bir bilgi sistemine i§tirak, bir 

sosyal sisteme i~tirak etmek, bir sosyal sistemin i~inde yer 
almaktir. ikincisi, belirli bir egitlmden ge~mek, belirli bir roliin 
icras1na, belirli bir grubun iiyeligine haz1rlanmaktir. Dini bilgi 
gelenegine sahip bir insan, sekiiler bilgi gelenegine sahip bir 
insandan daha farkh bir taVIr sergiler ve daha farkh bir rolii yerine 

getirir. insan hangi sosyal sis tern i~inde yer ahyorsa, o sisteme 

uygun bilgi sistemine baglanir2. 

Knowledge, Eds.: Imre Lakatos and Alan Musgrave. Cambridge University 

Press, Cambridge - London - New York, 1972, s. 238. "Benlm y6nellmlm 

miinhas1ran sosyal pslkolojlye ("sosyoloji"yi tercih ederim) oluf;tur." Ag.m., 

s.240.: Kuhn L. Fleck'e entelektuel borcunu a<;lk<;a belirtir. Bkz. Kuhn T. S., 

The Structure of Sclentlflc Revolutions, S. vii. 

1 Stark W. The Sociology of Knowledge, ss. 28 vd. 

2 Znaniecki, Florian, "Sociology and Theory of Knowledge", The Sociology of 

Knowledge/ A Reader, Eds.: Curtis and Petras, ss. 311-18. Aslmda bu 

makale, yazann 1940 yxlmda yayxnlanm1!;j bulunan "The Social Role of the 

Man of Knowledge" (Columbia University Press. New York) adh kltabmm 1-

22 sayfalannda yer almaktadir. Bu kilap Kuhn'un Billmsel Devrlmlerln 

Yap1s1 adh kitabmm yayxnlam!;jmdan yirmi ytl onceye tekabt1l eder. Burada 

sozt1nt1 etmemtz, bu <;ahl1mada Kuhn'a yaptig1mIZ atillara sosyolojik bir 

mel1ruiyet saglamak i<;indir. 
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Kuhn'daki sosyolojik unsur, bilim felsefecileri tarafindan 
"filozof-sosyolog"l diye adland1nlmas1na yol a~m1~tir. Sosyolojik 
bak1§ a~1s1yla Kuhn, bilgiyi bireyle a~1klayan geleneksel bilim 
yontemi tartl§malann1 (pozitivizm'in bilgi anlay1§1na abfta 
bulunuyor) "yanluf' bilgi yorumlan olarak nitelemekte ve bilginin 
uretilmesinde "cemaat"in rolune dikkat ~ekmektedir: 

Geleneksel bilimsel yt'lntem tarl1~malan, kendilerlnl 

kullanan herhangi bir bireyin bilgiyi uretmeslne imkan veren 

bir kurallar takim1 uzerinde durdular. Ben bunun yerine, bilim 

bireyler tarafmdan icra ediliyor olsa bile, bilimsel bilginin bir 

grup urunu oldugunda ve onu ureten grubun Ozel yap1sma 

atifta bulunulmaksizm bilimsel bilginin etkilerinin ve geli~im 

tarzmm anla1?1lamayacagmda israr etmeyi denedim2. 

Her ~eyden once bilimsel cemaat bir icracilar, uygulayic1lar 
cemaatidir. Bilim adamlan grubunu "cemaat" yapan ~ey, 

uyelerinin ortak konular, varsay1mlar, problemler uzerinde 
~alu~malan ve daha da onemlisi, ortak degerlere, normlara, 
inan~lara, ilgi ve ~1karlara, ortak temel inan~lara sahip 
bul unmaland1r3. Bu durumda "bilimsel cemaat" nas1l 
tan1mlanabilir? 

1 Toulmin S., Human Understanding, S. 105. 

2 Kuhn T. S., The Essential Tension, s. xx. 

3 Tipik bilimsel cemaat demektedir. Kuhn'a gore Upik bilimsel epistemik 

cemaat, ~agda~ bilimde yuz ve bazen i,;ok az sayida bilim adarrundan olui?ur. 

Bu bilim adamlanndan ~ok yetenekli olanlar bir ~ok gruba alt olabilir. 

Bilimsel cemaati bilimlerin gelii,?iminin son ai,?amalannda ayrrdetmek daha 

kolayd1r: ~unku diger alanlardaki cemaatler ve toplum kar1?1smda kendi 

kendine daha yeterli hale gelm1$ ve nisbi bir Ozerklik kazanml1,?tir. Kuhn T. 

S., "Reflections Critics", Criticism and the Growth of Knowledge, s.253. Keza, 
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... bilimsel cemaat, bir bilimsel uzmanhk alamnm 

uzmanlarmdan olu~ur. Onlar diger bir~ok alanm 

pratisyenleriyle mukayese edilemeyecek c>l~t1de aym egitim ve 

~1rakbk tecrubesini gef,;irmi~; bu suref,; i~erisinde aym teknik 

literatiiru i~selle~tinni~ ve soz konusu literatiirden genellikle 

aym dersleri i;;1kam11~lard1r. Bu standan lileraturiin smirlan 

genellikle bilimsel bir konunun smirlanm gosterir ve her 

cemaatin kendtne has bir ara~t1rma konusu vardir. Biltmlerde 

aym konuya, birbiriyle bagda~mayan gort1~ noktalanndan 

yakla~an okullar, ba~ka bir deyi$1e cemaatler vardir. Fakat bu 

okul ya da cemaatler, dtger alanlardaki okul ya da 

cemaatlerden daha az say1dadirlar ve aralanndaki rekabet 

genellikle i;;abuk son bulur. Bir sonu~ olarak. herhangi bir 

biltmsel cemaatin iiyeleri bizatihi kendilerini ardtllanrun egitimi 

dahil payla~tlm1~ bir ortak amaf,;lar serisinin takibinin biricik 

sorumlusu insanlar olarak gorurler. Bu tur gruplarda ileti~tm 

nisbeten tamdir ve mesleki kararlar nisbeten oy birligiyle 

ula~tlm1$ kararlardrr(. . .) 

Bu anlamda cemaatler gayet tabii f,;e!?itli dt1zeylerde var 

olurlar. En evrensel olam, bi.Hun bir doga biltmcileri cemaatidir. 

Daha a~ag1 di.izeydekt ana bilimsel gruplar !?U cemaatlerden 

olu$urlar: Fizikf,;iler, kimyac1lar. astronomlar, zoologlar ve 

digerleri. Bu biiyiik gruplarda cemaat iiyeligi, marjinal 

konumlarda yer alan bilim adamlar1 hart~. kolayca belirlenebilir 

( .. ) keza ( .. ) ~u buyt1k alt gruplar da ay1rt edilebllir: Organik 

kimyac1lar, hatta onlar arasmda belki de protein kimyacllan, 

kati madde ve yiiksek enerjt fizik~ilert, radyo astronomlari vs. I. 

Kuhn T.S., The Relations Between History and the Essential Tension, s. 

160, 

1 Kuhn T. S., The Structure of Scientific Revolutions, s. 177. 
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Hem olagan bilim, hem de bilimsel devrimler (..) cemaat 

tabanl1 faaliyetlerdirl . 

.. bir bilimsel cemaat, paradigmalarm belirledigi 

problemleri veya bulmacalan r;or.ecek r;ok etkili bir arar;trr2. 

Kuhn'un paradigmatik-cemaat tezi bilim sosyolojisinde yayg1n 
bir kabul gormu§ ve i§lenmi§tir. Merton'cu bilim sosyolojisi 
gelenegi icinde yer alan bir sosyolog olan Mulkay, ana ara~tirma 
cemaatinin sosyal yap1s1n1n komplex bir "problem !Jebekeleri" 
ag1ndan olw~tugunu one surmui;;tur. Bu problem i;;ebekelerinin 
ba~hca ozelliklerinden biri, ~ebeke iiyelerinin s1nirh say1da 
ara~tirma problemiyle me§gul olmalan; ikincisi belirli bilme
kavrama normlanyla belirli teknik normlan payla~1yor olmalan; 

ucuncusu §ebeke uyelerinin kendi aralannda, belirli ileti~im 
araclan vas1tas1yla, §ebeke du;nnda yer alan insanlarla girdikleri 
ileti§imden daha yogun bir etkile§im i~inde olmalandir. Ara~brma 
§ebekeleri ya da bilimsel §ebekeler ileti~im §ebekeleridir. Bu 
~ebekelerde bir ya da birkac bilim adam1nm ~ebekede yer alan diger 
bilim adamlan uzerinde cok biiyiik bir etkisi vardir. ilkece, butiin 

bilim adamlan, ileti~im ve ele~tiri siirecine kablmakta e§ittirler; 
fakat pratikte onder ya da lider bilim adamlarm1n yer ald1g1 bir 

itibar hiyerar~isi vardir. Buradan elde edilen sonuc. bilimsel 

cemaatin e~itlige dayall olmad1g1dir. "Gorunmeyen kolej"i bilim 

sosyolojisi ve felsefesi literatiiriine kazandiran Price'a gore de, 
bilimsel baz1 ara§hrmalar diger ara§tlrmalardan daha iyi ve baz1 
bilim adamlan digerlerinden daha guclu ve yeteneklidirler. "Nobel 
odiilii kazanmlfJ bir bilim adam1 ile, s1radan bir billm adam1 
aras1ndaki e!Jltsizlik, Olimpik albn madalya kazanm1f1 bir sporcu 
ile s1radan bir spordcu aras1ndaki e$itsizlikten daha biiyiik bir 

1 A.g.e., s. 179. 

2 A.g.e., s. 166. 
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e,itsizllktir 1. Bu itibar ve giic hiyerar$isinin zirvesinde ikamet 

eden bir ka~ bilim adam1 goriinmeyen kolej'in "bilimsel eliti"ni ya 

da cekirdegini te~kil eder. Bilim adamlan niifusunun %6's1na 

tekabiil eden giiclii bir elit tabaka, biitiin bir yayimlanm1~ bilimin 
yans1n1 iiretiyorken, zirvedeki %1 'lik elit %15'ini iiretlr ki bu 

% l 'lik grup birkac bilim adam1ndan olu$ur2. 

Her "paradigmatik-cemaat", her "ara,tirma ,ebekesi", her 

"goriinmeyen kolej" bir sosyal cevre'dir. Bir sosyal cevrenin ayinc1 

vasfl nedir? Mulkay ve Price gibi bilim sosyologu Collins de bu 

soruya iiyeler aras1ndaki etkile$imin yogunlugudur, diye cevap 

verir. Bir sosyal cevrenin iiyeleri aras1ndaki ili$kiler, sosyal 

~evrenin d1$1nda bulunanlarla girilen ili1?kilerde.l) daha yogundur. 

Dogal olarak bir sosyal cevrenin ili$kilerinin yogunluk derecesi 

anla$1hrken oncelikle, hangi ili$kilerin daha anlamh oldugu 

belirlenmi$ olmahdir3. 

Bilim sosyolojisi incelemeleri, disiplin dogw~undan itibaren, 

bilginin geli~imi ile bilimsel cemaatin sosyal organizasyonu 

aras1nda cok s1kI bir ili~ki bulundugunu varsaym1~ ve bu ili$kileri 

sosyolojik ara$tirman1n odag1na alm1$tlr. ilk kez Merton ve 

ard1llan taraf1ndan vurgulanan bu husus, Merton'cu gelenek 

icinde cok biiyiik bir ilgiye mazhar olmu~tur. ilgili gelenege gore, 

bilimin ideallerinin ve pratiklerinin cisimle~tigi yer ve bilimin 

1 Price D. J. De Solla, "The Parallel Structures of Science and Technology", 

SCience in Conte::x:, Eds.: B. Barnes and D. Edge, s. 166.; Price D. J. De Solla, 

Little Science, Big Science, s. 90.: Mulkay M. J., The Social Process of 

Innovation/ A Study of the Sociology of Science, The Macmillan Press, 

London 1972, s. 35.: Richards S, Philosophy and Sociology of Science, 

ss.100-101.; Ziman, John F. R. S., Teaching and Leaming about Science 

and Society, Cambridge University Press, Cambridge-London-New York 1980, 

s. 62.; Toulmin S., Human Understanding, ss. 262-89. 

2 Price D. J. De S .. A.g.e., ss.41-48.; Richards S., A.g.e., ss.100-101. 

3 Collins H. M .. "Tacit Knowledge and Scientific Networks", Science in 

Context, ss. 44-45 
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bilme-kavrama otoritesinin nihai kaynag1 akademik kurumlardir. 

Akademik bilim cemaati bir ileti§im, odi.il dag1tim1 sistemini de 

ic;ine alan kurumla§IDI§ bir sosyal sistemdir. Bilimsel bilgi bu 

sosyal sistem ic;inde elde edilirl. 

Ayru §ekilde bilim sosyolojisinde ileti§ime yapilan vurgunun 
kaynag1nda da bu sosyal sistem anlay1~1 yatar. Boylece bilimsel 
bHgtnin nasil uretildiginin anla~Ilabilmesl Icin bu genel sosyal 
sistem ic;inde bir alt-sistem olan ileti§im sistemine baktlmahdir. 
Bu sosyal sistem ic;inde, bilim adamlan aras1nda gerc;ekle§en 

yogun ili~kiler c;e§itli ileti§im kanallan vas1tas1yla gerc;ekle~ir. Cok 

genelde iki ti.ir ileti§im kanah vardir: a) Kurald1~1 (infomal) ya da 
yi.izyi.ize ileti§im ve b) Bic;imsel (formal) ya da kurala dayah 

ileti~im. Merton'cu bilim sosyolojisi gelenegine bagh bir sosyolog 
olan Hagstrom, akademik kurumlar ic;inde gerc;ekle§en belli bai;;h 
ileti§im kanallann1n bir listesini vermi§tir. Bu listeye gore 
bilimdeki belli ba§h ileti§im kanallan §unlardir: I) Makaleler, 

kitaplar, dergiler ve bildiriler. Bu iletii;;im kanah kurala dayah 
ileti§im kapsam1na girer ve oylesine bi.iyi.ik bir oneme sahiptir ki 

bilime bu kanalla katk1da bulunmayan hie; kimse "bilim adam1" 

stati.isi.i kazanamaz. 2) Bilimsel toplanblar ve konferanslar. Bu 

ileti§im kanahyla hem kurala dayah hem de kurald1§1, yi.izyi.ize 
ileti§im gerc;ekle§tirilir. 3) Aym uzmanhk alan1nda c;ah§an, ancak 
farkh kurum ya da mekanlarda yer alan bilim adamlann1n mektup, 

Ozel ziyaretler Ve bilimsel toplanblar yoluyla girdikleri kuraldI§l 
ili§kiler. 4) Ayn1 idari boli.imlerde yer alan bilim adamlan 

aras1ndaki ili§kiler. 5) Bilim adamlan ile ogrencileri aras1ndaki 

ilii;;kiler. 6) Bilim adamlann1n bilimsel cemaatin d1§1nda yer alan 
insanlarla girdikleri ili§kiler2. 

I Barnes B. and Edge D. (Eds) "The Organization of Academic Science: 

Communication and Control'', Science in Context, ss.13-15. Keza. Barber B .. 

Science and the Social Order, The Free Press Publishers, Glencoe, Illinois 

1952, SS. 4-5. 

2 Hagstrom W. 0., The Sclentlftc Community, s. 43 ve ke7.a ss. 23-24. 
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Bilimsel cemaat ya da epistemik cemaat varhg1n1 bir ic;; sosyal 

kontrol siste~iyle yiiriitiir. Bu ic;; sosyal kontrol sistemi, 
si.irekliligin ve etkinin korunabilmesinin on §artidir. Aynca 
bilimsel cemaat kendinde ozerk bir varolui;; bic;;imi degildir ve o 
nedenle toplum kari;;1s1nda ozerkligini korumas1 gerekir. Bilimsel 
cemaatin surekliliginin saglanmas1 ve ozerkliginin korunmas1 ve 
bilim adamlann1n bilimsel cemaatin normlanna uymas1na 
baghdir. ic;; sosyal kontroliin fonksiyonu burada ortaya c;;1kar. Bilim 
adamlar1 cemaatin normlanna uyduklan siirece onun bir iiyesi 
olarak kalabileceklerdirl. Bilimsel ara§tlrma genellikle cemaat 

ic;;inde yer alan kiic;;iik ve birbiriyle ic;;i<;e sosyal §ebekeler ic;;inde icra 
edilir: bilimin norm ve degerlerine gore entelektiiel kontrol bu 
~ebekeler ic;;inde gerc;;eklei;;ir. Bilimsel ceinaatin normlan 
ara~tirmaya rehberlik eder ve bilginin sistemli birikimini 
kolayla§tlnr. Bu normlar, bilim adamlann1n payla§tiklan bilme
kavrama teknik ya da yontemleriyle, diger teknik standartlardan 
olui;;urlar2. Bilim adam1 iiyesi bulundugu epistemik cemaatin 
normlann·a §artland1nlm1§ veya §artlanm1§ ki~idir3. 

2.2. Normlar Cemaati Olarak Bilimsel Epistemik Cemaat 

Epistemik cemaat veya bai;;ka bir soyleyi§le bilimsel cemaat 
norma dayah bir cemaattir, bir normlar cemaatidir. Epistemik, 

bilimsel ya da entelektiiel normlar bilim adamlann1n faaliyetine 

rehberlik eden payla§1lm1~ talimatlard1r. S1nirlay1c1dirlar ve 
epistemik cemaatin varhg1n1 surdurmesi, iiyelerinin bu normlar1 
ic;;selle§tirmii;; olmalanna baghdir. Bu normlar cemaatin temel 

degerlerini te§kil ederler. 

1 A.g.e., ss. 53, 312. 

2 Mulkay M. J., The Social Proces of Innovation, s.45. 

3zunan J.M.F.R.S., Public Knowledge/An Essay Concerning the Social 

Dimension of Science, Cambridge University Press, Cambridge 1968, s. 77. 
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Bilim sosyolojisinde bilimsel cemaatin norma dayah bir 

cemaat oldugu yolunda her ne kadar bir fikir birligi varsa da bu 

normlann ne oldugu tarti9mah bir konu halinde durmaktadir. 

Bilim sosyolojisinin kurucu babas1 Merton, dogan1n hakikatlerini 

bulma faaliyetinde bilim adamlanna s1n1rlamalar getiren bir dizi 

norm one siirmi19 ve bu normlan "bilimin ethosu" diye 

nitelendirmi9tir. Daha sonra Merton'cu gelenek i~inde yer alan 

sosyologlar bu normlara yenilerini ilave ederek a~1klama yoluna 
gitmi~lerdir. Soz konusu gelenegin one surdugu normlar listesinde 
§U normlar yer ahr: a) tiniversalizm: Herhangi bir bilgi iddias1 onu 
one suren bilim adam1n1n statiisiine bak1lmaks1z1n 
degerlendirmeye tabi tutulmahd1r. Bu normun ima ettigi ~ey 
bilginin "objektifligi"dir. Normu ihlal eden ~ey ise irk-merkezcilik 

ve milliyet~iliktir. Bilimin dogrulan boylece "evrensel dogrular" 
olmahdir: b) Komiinalite (communality): Bilimin i1ri1nleri ozel 

ki9ilerin, kurumlann ya da gruplann degil, kamunun mi1lki1di1rler. 
Bilimsel bilgi insanhgm mu~terek miilkiidiir ve gizlenemez; c)Ozel 
~ikar ve ilgileriden bag1ms1zhk (disinterestedness): Bilim adam1 
di1nyan1n ve evrenin i~leyi~ine kendisinin ve i~inde ya~ad1g1 

toplumun ~1kar ve ilgilerinden bag1msiz derin bir entelektiiel ilgi 

duymahdir. Bu normun ima ettigi §ey ~udur: Bilgi bilgi i~indir; d) 

Organize edil.mi~ ~iiphecilik: Bu norm bilimsel yontemin can ahc1 

unsurudur ve bilim adam1n1n kendi iirettigi bilgi dahil bilgiye 

sistemli bir ~upheyle bakmas1n1 gerektirirlerl: e) Orijinallik; 
f)Tevazu; g) Rasyonellik; h) Bireyci1ik2. 

Merton ve ard1llann1n vurgulad1klan bilimsel normlar tak1m1, 
bilimsel cemaati bilim-d1~1 etkileriden koruyan bir savunma duvan 

1 Merton R.K., "The Normative Structure of Science", The Sociology of 

Science/Theoretical and Empirical Investigations, Edb: N. W. Storer, 

University of Chicago Press. Chicago and London 1972, ss. 270-78. 

2Barber, Barber, Science and the Social Order, The Free Press Glencee

Illionois 1972, ss.62-65, 86-95. Keza toplu bir degerlendirme i.;;in Barnes B. 

and Edge D. (Eds.). "The Organization of Academic Science: Communication 

and Control'', Science ln Context, s. 17. 
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ozelligi gosterir. Bilginin gec;erliliginin ve me§ruiyetinin onceden 

dii§iiniilmii§ ve kesin olarak belirlenmi§ bu kriterlere gore tesbit 
edildigini ya da edilmesi gerektigini ima ederler. ilgili anlayi§a gore, 
yukanda ifade ettigimiz normlar bilimin ve bilimsel faaliyetin 
kendi ic;inde zaten mevcutturlar. Bu normlar sayesinde bilimin 
ic;ertgi bilimd1§1 etkileriden kurtulur. Eger bu normlar gerc;ekten 
mevcut ve etkili iseler bilimsel bilginin belirleyicisinin toplum ya 
da sosyal §artlar degil, Doga'n1n bizatihi kendisi oldugu one 
si.iri.ilebilir. Dogan1n evrensel bilgisine, ancak ve ancak bu 
normlara uyuldugunda ula§llabilir. Bu gori.i§, tipkl klasik sosyoloji 
geleneginde oldugu gibi, bilimsel bilginin sosyolojik analize uygun 
bir zemin te§kil etmedigi gibi bir z1mni varsayim1n1n ifadesidirl; o 
nedenle de bilimsel bilginin geli§iminden c;ok, pozitivist bilim ve 
bilgi anlayi§1nm ideallerini yans1tir. 

Merton sonras1 bilim inceemeleri bilimin fiiliyatta Merton'c1 
"bllim ethosu"na gore i§lemedigini gostermi§tir. Buna gore bilim 
adamlan fiiliyatta tarafs1zhk ya da ozel c;1kar ve ilgileriden 
bag1msizhk (disinterestedness} normuna uymazlar; yi.iksek di.izeyde 
bir rekabet ortam1 ic;inde yer ald1klanndan, kendilerinin i.iyesi 
bulunduklan cemaatin ve toplumun c;1karlann1 dikkate ahrlar. 
Orjinalite normunun aksine, bilimin en ozgi.in teorileri ya da 
bulu§lan ilk ortaya c;1kt1klannda diger bilim adamlannca ya hor 
gori.ili.ir ya da gormezlikten gelinir. Kopernik'in gi.ine§-merkezli 

evren teorisi oli.imi.inden bir yi.izyil sonras1na kadar gene! kabul 

elde edememi§tir. William Gilbert'in manyetizm ve elektrik 

konusundaki c;ah§malan modern bilimin kurucu babalanndan 
say1lan Francis Bacon taraf1ndan reddedilmi§tir. Dahas1, 
Merton'un normlann1 ihlal edenler, siradan bilim adamlan degil 

genellikle en yaratic1 bilim adamlandir. Kuhn'un "olagan bilim" 

diye niteledigi bilimsel faaliyet yaratic1hga dayanmad1g1 gibi 
"olagan bilim adam1" da yaratic1 degildir. Bilimsel faaliyet 

lMulkay. Michael J., Knowledge and Utility: Implications for the Sociology of 

Knowledge" Society and Knowledge/Contemporary Perspectives in the 

Sociology of Knowledge, Eds: Nico Stehr and Volker Meja. Transaction 

Books, New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.) 1984, ss. 78-79. 
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siras1nda en cok ihlal edilen normlardan biri de komunalite 
normudur. Norm, bilimin urunlerinin herkesin mulku olmas1 

gerektlgini one surmesine ragmen, bir<;ok bilimsel urun ya askeri, 
ya ticari ya da endustriyel sebeplerle gizli tutulur. Faaliyetleri 
siras1nda bilim adamlan Merton'c1 normlara uymaktan ziyade 
bagh bulunduklan entelektuel geleneklere ve dolayis1yla soz 
konusu geleneklerin entelektuel normlanna uyarlar. Bu normlar 
ise donemden doneme, gelenekten gelenege ya da daha duzgun bir 
soyleyi~le bilimsel cemaatten bilimsel cemaate farkhhklar 
gosterirler i. 

Diger taraftan Ian I. Mitroff, The Subjective Side of Science 
(Bilimin subjektif Yan1) ( 197 4) adh eserinde, geq;ekte bilim 
adamlann1n birbirtyle cati~an normlara gore hareket ettiklerini, bu 
birbiriyle catu~an normlann bilim adamlann1n yarat1c1hklann1 
te~vik ettigini one surmli§tur. Bu gorli§ten yola c;;1karak Mitroff, 
Merton'c1 normlarla catu~an bir dizi norm one surmu~tur: 
Rasyonallige inane ¢:::> rasyonallige ve irrasyonallige inane;; (mesela 
hissi baghhk): hissi tarafs1zhk ¢:::> hissi baghhk; universalizm ¢:::> 

belirli bir dil§unceye baghhk (mesela yiiksek seviyede yaratic1 bilim 
adamlar1 ozel tezler one surerler), Bireycilik ¢:::> topluma baghhk; 

ken-disinin ve toplumun <;1karlann1 du~unmeme 

(disinterestedness) ¢:::> kendi c1karlann1 dli1?linme (bilim adamlan 

prestijlerine ve entelektuel tatminlerine buyiik onem verirler vb .. 2). 

Merton'un "bilimin ethosu" diye one surdugu normlann, eger 
bu konudaki makalesini 1940'11 y1llann ba1?lannda yazd1g1 
du~unulurse, "Nazi bilimi"ne bir tepki oldugu apac;;1ktir. Aynca bu 
normlar, fiiliyatta bilimadamlann1n nas1l cah1?hklann1 
gostermekten cok, nas1l c;;ah~malan gerektigini gosterirler. Merton 
"olan1" tan1mlamam1~tir. "olmas1 gereken"i one surmu~tur; soz 

1 Sklair, Leslie. Organized Knowledge/ A Sociological View of Science and 

Technology, Hart-Davis, MacGibbon Ltd .. London 1973, ss. 102-121 ve 

07..ellikle 160.: Kneller G. F.: Science as A Human Endeavor, ss. 292-293. 

2 Kneller G. F., A.g.e., ss. 293-94. 
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konusu normlar, ger~ekte mevcut bulunan normlar degildirler, 
onlar daha ~ok Merton'un bak1§ ac1s1 icinde bilimin ideallerini 
yans1brlar. 

Fakat Merton'a yapilan ele§tiri bilimsel cemaatin ya da 
epistemik cemaatin normlann1n bulunmad1g1n1 gostermez. 
Epistemik cemaat normlara dayah cemaatir ve her epistemik 
cemaat bagh bulundugu entelektiiel gelenegin normlar1na uyar. 
Bunlar, bilimsel faaliyetlerde kullanilan teknikler, yontemler vb. 
olabilir. Fakat bu normlar nihai noktada yaln1zca, modern 

epistemik cemaatin genelde toplum icinde yer ald1g1 baglama abfla 
anla~1labilirler. Evrensel bilimsel normlar yoktur, epistemik 
cemaatten epistemik cemaate, donemden doneme, baglamdan 
baglama degi§en normlar vardir. 

2.3. Lingiilstlk Cemaat Olarak Billmsel Epistemlk Cemaat 

Bilimsel cemaat ya da modern epistemik cemaat her epistemik 
cemaat gibi "dile" dayah bir cemaattir. Qalu;?man1n birinci 
boliimiinde ele ald1g1m1z iizere, o, Durkheim, Wharf, Wittgenstein 
ve Brenstein'in soziinii ettikleri anlamda lingiiistik cemaattir. 
Dogan1n bize kendisini anlatabilecegi bir dili yoktur: onun 
sozciiliigiinii iistlenmi~ olan ve onun ad1na konu~an bilimsel 
cemaatin dili vardir. Bilimin dili yoktur: bilimsel cemaatin dill 
vardir. Bilimsel kategorileride, kavramlarda, genelleme, yasa ve 
teorileride konu~an Doga degildir; Doga'n1n sozciiliigiinii 
ustlenmi~ bulunan ve her durumda bir cemaatin iiyesi olan bilim 
adam1dir. 

"Bilimsel dil" denilen dil, bilimsel cemaatin en temel 

unsurlanndan biridir' cunkii bu ortak dil olmad1g1nda ne bilim 
adamlann1n birbirleriyle anla~abilmeleri miimkundiir ne de 
cemaatin ayakta kalabilmesi miimkiindiir. Aricak bilimsel dilin 
forksiyonu yaln1zca bu kadar da degildir: bilimsel cemaatin dill 
ayn1 zamanda bilimsel cemaati diger cemaatlerden (mesela mitik ve 
dini cemaatten) ayinr ve onun ki§iliginin olu~mas1na katk1da 
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bulunur. Burada ~ok onemli bir hususu vurgulamak gerekir: Farkh 
epistemik cemaatleri farkh k1lan §ey, Whorfun one siirdiigii 
anlamda dillerinin farkhhg1 degildir: farkh epistemik cemaatlerin 
dillerini farkh kilan §ey, Durkheim'in one siirdiigii anlamda, 
onlann orgiitlenme tarzlann1n, norm ve degerlerinin, ama~ ve 
~1karlann1n, toplum i~indeki baglamlann1n farkhhg1dir. 

Bilimsel bilgi de diger biitiin bilgi formlan gibi dile dayanirl. 

Dii§iince dile, dil topluma ya da cemaate ve yine cemaat veya 

toplum dile mahkumdur. Bu bilimin, daha dogru bir soyleyi§le 

bilimsel dil ya da modern epistemik cemaatin dili icin de ge9erlidir. 
Dogada "elektron". "kiitle". "madde" .''enerji". "gii~" ve hatta "doga" 
yoktur. Biitiin bunlar ve digerleri toplumsal kategorilerdir; bu 
etiketleri duyulann1 ve dillerini kullanarak dogaya armagan 
edenler insanlardir. Bunlar ve digerleri, "dogal nesneler'' degildirler; 
modern epistemik cemaat tarafindan yiizyillan i9ine alan bir 
siirecte entelektiiel olarak in§a edilmi§ varhklardir. Doga bize bir 
filtre gorevi yapan epistemik cemaatin dilinden gecerek ula§Ir. 
Bilgiyle doga, doga ile insan arasmda daima bclirli bir cemaatin 
dili vardir. Genellikle inan1lan1n tersine, bilimde teorik kavram ve 
onermelerle olgusal onermeler aras1nda hicbir fark yoktur; her iki 
kavram tiirii de bizim kendi icad1mizdir2. 

Modern epistemik cemaate bagh bilim adamlan "kavram
kullan1cdar (concept-users)"dir. Kavramlar entelektiiel mikro 

kurumlardir ve hepsinin uzun bir tarihleri vardir. Bunlar, kolektif 

1 Hanson V. R., Patterns of Discovery/An Inguiry into the Conceptual 

Foundations of Science, Cambridge University Press, Cambridge 1958, ss. 

25-26. 

2 Rawetz J. R. Scientific Knowledge and Its Social Problems, Clarendon Press, 

Oxford 1972, ss.72-73., Kuhn T.S., The Structure of Scientific Revolutions, 

s. 203.: Barnes B .. Blllmsel Bilginin Sosyolojisi, s~ 125. Teorik ve olgusal 

kavramlar konusunda bkz., Achinstein, Peter, "The Problem of Theoretical 

Terms", Readings in the Philosophy of Science, Ed.: Baruch A. Brody, 

Prentice- Hall, Inc., Englewood ClilTs, New Jersey 1970, ss. 234-250. 
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olarak in~a edilirler ve kolektif olarak kullan1hrlar. Onlar ve 
onlarla olu~turulan genellemeler, onermeler, yasa ve teoriler 

bilimin icertgini te~kil ederler. Modern epistemik cemaate katilacak 
her aday, cemaatle birlikte cah~acag1 icin, uzun bir cirakhk 
donemi sonunda. bilimsel dille tam analizi yap1lamayan bir bilme
kavrama baglantllan serisi edinir. Bu baglantilar, kavramlann 
dogaya tatbik edilmelerinin ogrenilmesi esnas1nda icselle~tirilirler. 

Bu siirec her noktada kolektiftir. Ayn1 dili kullanmak, 
Wittgenstein'in one siirdiigii anlamda ayn1 hayat tarz1n1 
payla~maktlr ve bu kavramlann anlamlann1 belirleyen ~ey onlann 

kolektif kullan1m tarzlandir. Bu kolektivite sayesindedir ki, bilim 

adamlan arasmda ileti~im gerc;ekle~ir 1. 

Modern epistemik cemaat ya da bilimsel cemaat "bilimsel dil" 

dedigimiz dili kullanirken, terimlerini pek dogal olarak giindelik 
dille payla§ir; bir anlamda bilimsel dil giindelik dil ic;inde bir dildir. 

Ancak gundelik dil ve terimleri 'bilimsel dil" icinde kullan1hrken 
genellikle hem anlamlan hem de kullannn tarzlan degi~ir; giindelik 
dilin kavramlan bilimsel dil ic;indc c)zcl anlamlar kazan1rlar ve 
bilimsel bir egitimden gec;meyen insan1n bu kavramlan ve 
dolayis1yla bilimsel cemaatin dilini anlamas1 zordur2. Daha alt 
diizeyde, genel bilimsel cen1aatin tcinde yer alan daha alt epistemik 
cemaatlerin dili vardir. Bu alt diller ayn1 epistemik cemaat i<;inde 
yer alan farkh teorilerin ve disiplinlerin dillerine tekabiil ederler. 

Newton fiziginin dili, Einstein fiziginin diliyle ayn1 dil degildir. 

1 Toulmin S .. Human Understanding, ss. 67-8, 159-63; Bloor D .. "ProfesOr 

Campbell on models of Language Leaming and Their Implications for Social 

ConsturcUonist Analyses of Scientific Belief", The Cognitive 

Turn/Sociological and Psychological Perspectives on Science, Eds.: Steve 

Fuller, Marc De Mey. Terry Shinn and Steve Woolgar. Kluwer Acedemic 

Publishers. Dordrecht-London-Boston 1989, ss. 159-166.: Biltmin l~eriginl 

te11k1I eden kavramlardakl tarihsel degi~meler i~in ozellikle ~u kitaba 

baktlmahdrr: Holton, Gerald, Thematic Origins Of Scientific Thought/Kepler 

to Einstein, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1973. 

2-rudor A, Beyond Emplrlclsm/ Philosophy of Science in Sociology, ss. 79-80. 

95 



,. 

Sosyal bilimlerden bir ornek vermek gerekirse Weberist teoriyle 

Marxist teorinin dilleri ayn1 diller degildir. Farkh epistemik 

cemaatlerin dilleri farkh di.inyalardan sozeden dillerdir. Ne mitin 
dilinin tan1mlad1g1 di.inya dinin dilinin tan1mlad1g1 di.inyadir ne de 
dinin dilinin tan1mlad1g1 di.inya bilimin dilinin tan1mlad1g1 

di.iriyadir. Dahas1, klasik fizik teorilerinin tan1mlad1klan di.inya ile 

modern fizigin tan1mlad1g1 di.inyalar da farkh di.inyalardir. Bu 

nokta Whorfun dille ilgili gori.i§lerinin habrlanmas1n1n tam yeridir 
ve bu durum Kuhn taraf1ndan §Oyle dile getirilmi§tir: "Farkh 
teorilerin ya da paradigmalar1n taraftarlari farkh dilled 

konufurlar; farkll bilme ve kavrama baghhklanna sahip diller. 
farkh diinyalara uygun dillerdir" 1. Bunu bilimsel cemaatin kendi 
tarihi i<,; geli§iminde de gozlemek mi.imki.indi.ir. Bu gi.inki.i "h1z" 

kavram1na ula§mak i~in, antikiteden bu yana bir~ok koklii 

degi~iklikler gerekmi§tir. "Diinya bize kavramlarla sunulan feydir'' 

der Winch. "Kavramlar degl!;tiklerl zaman dogayi kavrayi!J tarzimiz 
ve dolayis1yla diinya da degl!;ir"2 : 

RelaUvlte teorisinde "zaman" klasik mekanikteki 

anlammdan farkh bir anlama sahiptir ... (ve) .. biz, tek ve aym, 

hi~ degi~meyen bir olgular taklm1m a~1klayacak yeni ve daha iyi 

teoriler in~a etugimiz goru~i.ine gore di.i~i.ini.irsek, "zarnan"m 

anlammdaki bu degi~meyi gozden ka~mm~ oluruz; bu olgulann 

bizzat kendileri bag1rns1zca degi~tiklerinden dolay1 bOyle 

degildir; bilim adamlannm olgularla ilgili kriterleri degi~tigi i~in 

bllyledir. Ostelik bu, daha onceki bilim adamlannm olgulann 

ne olduklan konusunda yanh~ du~t:mcelere bagh bulunduklan 

1 Kuhn T. S., "Preface". The Essential Tension, s. xxii. Aynca yine bkz. Kuhn 

T. S., "A Function for Thought Experiments". The Essential Tension, ss. 

243-60. Billmin dill ve Whorfun bilimin diliyle ill~kisi konusunda daha fazla 

aynnhh bilgi ic;in, Martin, G. Dunstan, Language. Truth and Poetry, 

Edirlburgh University Press, Edirlburgh 1975, ss. 117-126. 

2 Wirlch, Peter, The Idea of A Social Science and its Relation to Philosophy, 

Routledge and Kegan Paul, London 1984, s. 15. 
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anlamma gelmez; onlar icra ettikleri ara~tirmaya uygun 

du~t1ncelere sahiptirlerl. 

Giiniimiizde yayg1n kabul goren bir dogma vardir. Genellikle, 

bilimsel cemaatin dili daha teknik bic;imlere donii~tiikc;e, bilimlerin 
toplumsal etkileriden giderek kurtulduklanna ya da daha az 
toplumla ili~kili hale geldiklerine inan1hr ve bu, dogmaya 
inananlara gore bilimin evrenselligini gosterir. Fakat gerc;ekte 
durum boyle degildir. Daha aynntih teknik bir makina iiretmek, 

daha teknik bir teori ya da dil, daha fazla toplumsal unsur, daha 
fazla insani c;aba demektir. Bilimsel dilin giderek daha sofistike bir 
dil olmas1 yaln1zca onun daha fazla toplumsalla~mas1 anlam1na 
gelebilir. Daha fazla insani emek, daha fazla toplumsalla~madir2. 

Bilimsel dil ya da modern epistemik cemaat dilini ogrenmek, 
bir insan1n bir yabanc1 dili ogrenmesi gibidir ve belki de ondan 

daha zordur. insan yalnizca, uzun bir egitim siirecinden gec;erek bu 
cemaatin bir iiyesi ya da bilim adam1 olabilir. 

Bilimsel dil, pozitivist ideallerin ongordiigii ~ekilde dogayi ve 
dogal olaylan hire bir yans1tan bir dil degildir ve ashnda boyle bir 
dil miimkiin de degildir. Bilimsel dil de biitiin diger diller gibi 
konvansiyonlara (geleneklere) dayahdir. Durkheim'in one siirdiigii 
anlamda kategoriler, bilimsel cemaatin diliyle bilimsel kavramlar, 

onermeler, genelleme ve yasalar, bilimsel teoriler, kendilerini 

iireten cemaatin belirli bir siirec; ic;inde mutabakab (konsensus) 

1 Winch P .. "Nature and Convention. Proceedings of the Aristotelian Society, 

60 (May 1960), ss. 231-52'den zikreden, Collins H. M .. "Tacit Knowledge and 

Scientific Network", Science in Context, Eds.: Barnes and Edge, s.62. 

2 Latour, Bruno, Science in Action/How to Follow Scientists and Engineers 

Through Society, Open University Press. Milton Keynes 1987. ss. 30-31. 
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sonucu ula$ilm1$ konvansiyonlardirl. Cirakhk a$amas1ndaki bir 
bilim adam1 adayi ya da cemaate iiyelige haz1rlanan insan, iiyesi 
olacag1 cemaatin dilini ogrenirken, yaln1zca kavramlan, 
kategorileri, genelleme, yasa ve teorileri, bunlan dogaya ve dogal 
olaylara nas1l baglayacag1n1, nas1l kullanacag1n1 ogrenmekle 
kalmaz, ayn1 zamanda Brenstein'1n one siirdiigii anlamda onlan 
soz konusu cemaatin ama<;;lanna, <;;1karlanna, degerlerine ve 
normlanna, pratigine uygun tarzda nasil kullanmas1 gerektigini de 
ogrenir. Bilimin dilini ya da modern epistemik cemaatin dilini, 
ba~ka herhangi bir dilden ayiran temel unsur budur. 

Gayet tabii modern epistemik cemaatin dili bo$lukta yer 
almaz. i<;;inde ba~ka cemaatlerin de dillerinin yer ald1g1 bir diller 
evreninde yer ahr ve bu dil, bir arada var oldugu diger dillere atifta 
bulunulmaks1z1n anla$11amaz. Bu hi<;; degilse bilimsel dilin tarihi 
geli$me baglam1 dikkate ahnd1g1nda boyledir. Birinci boliimde 
belirttigimiz iizere bir arada ya~ayan bu farkh diller aras1ndan 
birinin digerlerine iistiin oldugu iddia edilemez. Farkh cemaatlerin 
dillerinin iistiinliigiinii belirleyecek, bilimsel cemaat. dini ya da 
mitik cemaatin d1~1nda, hakem konumunu iistlenebilecek ba$ka 
herhangi bir cemaat yoktur; dolay1s1yla diler aras1nda tercihte 
bulunmamiz1 saglayacak bir iist dil de yoktur. 

2.4. Dogmalar Cemaati Olarak Bilimsel Epistemik Cemaat 

Modern epistemik cemaat ya da bilimsel cemaat yalnizca bir 
normlar cemaati ve Iingiiistik bir cemaat degildir: ayn1 zamanda 
diger herhangi bir cemaat gibi bir inan<;;lar ya da dogmalar 
cemaatidir de. Pozitivist gelenek, inan<;;la bilimsel bilgi aras1na bir 

s1nir ~izgisi ~ekmeyi ve onlan birbirinden ayirmayi denemi$tir ve 

1 "Bllgl biitiiniiyle konvanslyoneldlr''. Bkz. Barnes B.. Blllmsel Bllglnln 

Sosyolojlsl, s.98 ve aynca "Degerlendirme" ba~hkh bolum ss. 185-206. 
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bu s1nrr <;izgisi <;ekme amac1, pozitivizmin ideallerinden biridirl. 

Bilgiyle inanc1n, daha yerinde bir soyleyi§le bilimsel bilgi ile 
inanc1n birbirlerine zit kutuplar olduklan miti, giim1miizde de pek 

yayg1n bit mittlr ve bu dogma biiyiik ol<;iide kabul gormektedir. Bu 
ayinm <;izgisinin varolmas1 gerektigine inananlar, soz konusu 

<;izginin bir tarafina din, mit ve biiyii kapsam1 i<;inde gordiikleri 

inanc1, diger taraf1na ise inan<;lardan annm1§ ve bilimin kapsami 

i<;inde gordiikleri bilimsel bilgiyi yerle§tirirler. Bilim adam1 inanan 
insan degil, gozleyen, deneyler yapan ve "dogal" olanla me§gul 

bulunan insand1r. 

Fakat bu dogma ya da inan<; giiniimiizde biiyiik Ol<;iide 

ele§tiriye ugram1§ ve anlam1n1 yitirmi§tir. Bilgi ile inanc1 
birbirinden ayirmam1z1 saglayacak hi<; bir kriter yoktur. Bu gorii§ 

bizatihi bilim adamlann1n kendileri taraf1ndan §6yle dile 

getlrilmi§tlr: 

Biz de Tertullian'm (Latin kilise yazan) eski c;;agdaki 

sorusunu one surebiliriz: "Kudiis'iin Atlna lie ne llglsl 

bulunmu, olablllr? "Eger inanc;;la, yalmzca geleneksel dinlere 

alt inanc;;lan degil, butOn inane formlanm kastediyorsak, o 

7..aman cevap ac;;1ktir. BOton insanlarm hem metafizik hem de 

fiziksel dunya ile ilgili inanc;;lan vardir ve bir c;;ok insan, yaphg1 

i~i veya arad1g1 ~eyl etkisi altmda bulunduran bu tiir lnanc;;lara 

sahiptir. Bilimin, insanlann inanc;;larmdan. sanata, edebiyata 

ve politikaya gore dlyelim. daha az etkilend@ni g6sterecek hie;; 

bir a priori nedenimizin bulunmad1gm1 one silr0yoruz2. 

1 Bllimde sm1r c;;izgisi i,;ekme problemlne, <,;ali~manm daha sonraki 

boh1mlertnde yerl geldiginde tekrar temas edecegiz. Burada, bilgi ile inane;; 

arasma her smir c;;izgisi c;;ekme eyleminin pozitivlst bir tutum oldugunu 

kaydetmekle yetinelim. 

2 Coley N. G. and Hall, Wance M. D. (Eds.). Darwin 'to Einstein/Primary 

Sources on Science and Belief, The Open University Press, Lancashire 1980, 

s.2. 
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Bilmek ozel tiirde bir inarn; formudur. insan bilmeden de 
inanabilir. Fakat her §eyi bilmek, inanilan §ey dogru olmad1kea 
bilmek anlam1na gelmez. Dahas1, inanilan §eyin dogru oldugu 

durumlarda bile, bilen ya da inanan ki§i eger inanc1n1n 

temellerinin fark1nda degil ise, soz konusu eylem bilmek'in 
kapsam1 ieinde yer almayacaktir. inanmakla ilgili §u ue kavrama 
ae1khk getirmek bilme eyleminin veya bilmenin bir inane formu 
oldugunu daha iyi anlamamiza katk1da bulunabilir: inan~ (belief), 
inan~s1zhk ya da inanmama (dis-belief) ve hi~bir inanc1 olmama 
(non-belief). Bir onermenin yanh§ olduguna inanmak, dogru 
olmad1g1na inanmaktir. Bu noktada inanc;s1zhk (dis-belief) bir 
inanma ve inane durumudur. Oc;uncii kavram, yani hic;bir inanc1 
bulunmama (non-belief) onerme hakkmda hiebir yarg1s1 olmama 
durumunu, bir bo§lukta kalma durumunu dile getirir. Dolayis1yla 
boyle bir konumdan yola e1kild1g1nda bilim her durumda inanc;la ic; 
ieedir ve daha yerinde bir deyi§le bir inanc;lar-~ebekesi (web of 
beliefs)dirl. 

Empirik bilgi bir inane; formudur ve genellikle bu inane; formu 
bilim literatiiriinde "dogru inan~" (true belief) diye adland1nhr2. 
Ancak bilimde "dogruluk" bilim felsefesi ve sosyolojisi 
literatiiriinde tartu~mas1 hala devam eden bir konudur ve 

sosyolojik bak1§ ac;1s1 bir onerme ya da bilgi iddias1n1n 

dogrulugunun nihai olc;iisiiniin soz konusu bilgi ogesinin 

degerlendirildigi epistemik cemaat oldugu yolunda genel bir egilime 
sahiptir. Bilimde dogrulugun olc;iisii, mantik. akll ya da ba§ka 
bilimsel kriterler degildir; c;iinkii bilimsel bilginin dogrulugunu 

tayin edecek biitiin kriterlerin, epistemik cemaat ic;inde vanlan bir 

mutabakat (konsensus) sonucu "krlterler" olduklan kolektif §ekilde 

belirlenmi§ bulunmahd1r. Bilgilerimizin -bilimsel bilgi dahil-

1 Quine W. V. and Ullian J. s .. The Web of Belief, Random Hause, New York 

1970, ss.5-6. 

2 Tudor A. Beyond Emplrlclsm ....... , ss. 40-42. 
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dogrulugunu tayin etmemezi saglayacak evrensel bilimsel kriterler 
yoktur; epistemik cemaatten epistemik cemaate degi§en kriterler 
vardir. 

6te yandan Kuhn. bilimsel cemaatin ne kadar koklii 
inanc;lara sahip oldugunu, bir ba§ka ac;1dan gostermeyi 
denemi§tir .. Buna gore bilimsel cemaat bir inanc;lar ag1 ic;inde 
ya§ar ve bu inanc;lar olmaks1z1n bilimsel ara§hrman1n ba§lamas1 
mumkun degildir. Kuhn'un terimleriyle bu inanc;lar §ebekesi 
"paradigma" dir .Masterman, "paradigmalar"la ilgili ara§tirmas1nda. 
bilgiyi onceleyen bu inanc;lar tak1m1n1 "paradigma otesi 
paradigmalar" veya "metaparadigmalar (meta paradigms)" olarak 
adland1rm1§tirl. Her epistemik cemaat. entelektuel cedlerinden 
devrald1g1 bir paradigmayla birlikte dogar. Bu meta-paradigma, §U 
turden sorulara verilmi§ cevaplan kapsar ki bl]nlar cemaatin en 
temel inanc;landir: Evreni kompoze eden temel unsurlar nelerdir? 
Bu unsur birbirleriyle ve d uyulanm1zla nas1l bir ili~ki 

ic;indedirler?2 inane; bilgiyi hem Quine'1n yukarda belirttigimiz 
gorii§leri anlam1nda, hem Kuhn'un one surdugu anlamda, hem de 
din ve mit tarihsel ac;1dan modem bilimden once geldigi ic;in bilgiyi 
onceler. 

Genelde zannedildigi gibi, bilimsel bilgiyle dogma ya da inane; 
(burada iki kavram1 e§ anlamh kullamyoruz) birbirine zit §eyler 
degildir. ister din adam1, ister siradan insan, ister bilim adam1 
olsun, insan dogmaya mahkumdur. Fakat bu dogmalar her 
durumda pozitivist ideolojinin ongordugu uzere "evrensel bir 
bireyin" degil, bireyin ic;inde yer ald1g1 epistemik cemaatin 
dogmalandir. Dogmas1z epistemik cemaat yoktur ve olamaz. iki 

tiirlii dogma vard1r: Herhangi bir epistemik cemaatin genelde 

miiminlerinin sahip oldugu !}ekliyle naiv (i!}lenmemi!J, anallzi 
yap1lmam1!}) dogmalar ve yine herhangi bir epistemik cemaatin 

1 Masterman M., "The Nature of A Paradigm", Criticism and the Growth of 

Knowledge, Eds. Lakatos and Musgrave, s. 65. 

2 Kuhn T. S., The Structure ofSclentlfi.c Revolutions, ss. 4-5. 
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yaratic1 onderlerlnin sahip bulunduklan (bilimsel cemaat i~indeld 
bilim adamlann1n) sofistike c1,1enmi, ve analizi yap11mu; ya da 
1,1enmekte olan) dogmalar. Tarihi geli§im icinde, dini cemaatten 
bilimsel cemaate ge~ilirken ya da daha di.izgi.in bir soyleyi§le, 
bilimsel cemaat dini cemaatin yerini ahrken dogmalar alan1ndan, 
dogmalardan annilm1§ bir alana gecilmemi§tir; dini dogmalar 
alan1ndan bilimsel dogmalar alan1na gecilmi§tir. Her cemaat 

eninde sonunda bir inanclar §ebekesine baghdir ve kendi varhg1n1n 
devam1 icin bu inanclan i§lemek, ku~aktan ku§aga intikal ettirmek 
ve savunmak zorundadir. 

2.5. Bilimsel Egltim 

Qok dogaldir ki herhangi bir epistemik cemaatin ya da 
bilimsel ·cemaatin kaderi haleflerinin cemaatin bilgisini, 
normlann1, c1karlann1, degerlerini ve amaclann1 siirdiirmesine 

baghdir. Bu anlamda epistemik cemaatin kaderi haleflerinin 
elindedir. Bilimsel cemaatin ya da genel olarak herhangi bir 
epistemik cemaatin varhgm1 idame ettirmesi ve si.irekliligi "egitim" 
dedigimiz cok kapsamh bir sosyalizasyon siireciyle gercekle§ir. 
Bunu anlaman1n en iyi yolu "bilim antropologu" Latour'un 
bilimsel bilgiyi anlaman1n a priori ilk ilkesi dedigi ilkeye 

bakmaktir. Bu temel ilke §udur: "Soyledigimiz ve yaptig1m1z 
!ieylerln kaderl, onlann daha sonraki · kullarucllannm elindedh'' 1. 

Tekno-bilimde, der Latour, bir onermenin, bir genellemenin, 
bir formiiliin, bir makinan1n kaderi, onun daha sonra ba1?ka 

insanlar taraf1ndan ele ahn1p ahnmamas1na veya nasil ele 
ahnacag1na baghdir. Ay yiizeyinin ye~il cimlerden olu§tugunu one 
siiren bir bilimsel makale yazabilirsiniz. Yaz1n1z, daha sonra 
ba§kalan taraf1ndan ara§tirma konusu ya da bir bilimsel problem 
olarak ele ahnmayacaksa, hicbir ~ekilde belirleyici bir unsur 

1 Latour B., Science ln Action, s. 29. 
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konumuna gec;emeyecektir. Yaz1mz1 kesinle§tirmek, gec;erli kilmak 
ic;in ba§kalann1n onay1na ihtiyac; duyars1niz. Fakat eger ba§kalan 
yaz1n1za giiliip gec;iyor ve onu gormezlikten, geliyorlarsa, bu, 
yazmiz1n, tezinizin, onermenizin veya makinan1z1n sonu demektir. 
Herhangi bir bilgi iddias1n1n ya da makinan1n konumu Amerikan 
futbolundaki topun konumu gibidir.Topa ilk oyuncunun 
vuru§undan sonra, onu tekrar harekete gec;irecek ikinci bir oyuncu 
yoksa, veya, tekrar harekete gec;mesi ic;in diger oyuncular bir 
eylemde bulunmamI§Sa, top c;imlerin iizerinde kalacak ve o}ii bir 
topa donii§ecektir. "Oyun" dedigimiz §eyin gerc;ekle§mesi ic;in ilk 
vuru§tan sonra, bir ikinci, iic;iinci.i vs. oyuncunun eylemi §arttir. 

Boylece bir topun, bir onermenin, bir genellemenin, yaz1n1n ve 
makinan1n kaderi bir olc;iide ilk hareket ettiricisinin elinde, ancak 
bi.iyiik Olc;iide ilk hareketi saglayan1n irade ve kontrolii altinda 
bulunmayan meslekta§lardan, seyircileriden, okuyuculardan, 
tiiketicileriden olu§an bir kalabahg1n elindedirl. Bir makina satin 
almak veya bir onermeye ya da bilimsel olguya inanmak, inanllan 
§CY her rie olursa olsun, inan1lan §eyin durumunu giic;lendirir. 
Tersi satin almmama veya inanilmamadir ve bu durumda satin 

ahnmayan veya inanllmayan §eyin durumu zay1flar ve oli.i bir 

urune donii§ur2. 

Her epistemik cemaat kendi varhg1n1, standart ve normlann1, 
amac;lann1 ve c;1karlanm/ilgilerini, cemaatin entelektiiel iiriinlerini 

bir egitim mekanizmas1yla si.irekli kllar. Epistemik cemaatin 
iiri.inlerinin, yani bilginin kaderi daha sonraki kullan1cilann1n 

elindedir. Bilimsel cemaat dahil, biitiin epistemik cemaatlerin 
kaderi onlann varislerinin elindedir. Bir epistemik cemaatin 
varhg1n1 korumas1 gerekiyorsa oncelikle entelektiiel olarak in§a 
ettigi i.iri.inleri ve bu iiri.inleri gec;erli kdan normlan, kriterleri, ilgi 

ve amac;lan korumak zorundadir. Bu varhg1n1 idame ettirme 
faaliyetinin c;ekirdegini egitim mekan1zmas1 olui;;turur. Bilimsel 
egitim, bilimin siirekli k1hnd1g1 mekanizmadir. Egitim siirecinde 

1 A.g.e., s. 104. 

2 A.g.e., s. 29. 
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siirekli kihnan ~ey, oncelikle Latour'un haz1r-billm (ready-made 
science) dedigi $eydir. Boylece bilimsel cemaatin ayakta 
kalabilmesi daha sonraki ku$aklara intikal ettirtlmesine baghdir. 
Bilimin siirekliligi bilimsel cemaatin siirekliligidir. 

Heplmiz, bize pozitivist bilim ideolojlsinin miras biraktig1 
''Ozgilr, hakikat araytCJSt, onyargr.lan laboratuvann ~gi.nden kapt 
d~an etm~, qiplak ve nesnel (objective) olgulan toplayarak teste 
tabi tutan, bu tilrde, evet yalnizca bu tilrde olgulara bagltltk 
duyanl" bilim adam1 dogmas1na inan1nz. Fakat fiiliyatta durum 

hie;; de boyle degildir. Dogmatizmin yaln1zca be$eri bilimler 
alan1nda yer ald1g1, doga bilimlerinin her tiirlii dogmatizmin 
d1$1nda yer ald1klan fikri bir ba$ka katiks1z dogmadir ve kolayca 
anla$1lacag1 iizere pozitivist ideolojinin kaynag1dir2. Bilimin ve 
bilim adamlann1n gerc;;ekte nasil olduklann1 anlaman1n saglam 
yollanndan biri bilimsel egitime bakmaktir. 

Bilimsel egitim bilim adam1 ve genelde bilimin herhangi bir 
"miimini" olman1n ya da daha ac;;1k bir soyleyi~le bilimsel cemaate 
iiye olman1n C$igidir. Hie;; kimse dogu~tan bilim adam1 degildir; 

bunu edinmenin temel yolu. bilimsel cemaatin egitiminden 
gec;;mektir. insan bilim adam1 ya da bilimsel cemaatin iiyesi olmaya 
hak kazanirken, evrene bilimin norm ve standartlanyla, bilimin 
amac;;lan ve c;;1karlanyla/ilgileriyle (ashnda bunlar bilimsel 
cemaatindir} bakmak denilen "bilimsel tutum veya vaziyet ah$"1 
ogrenir. Bilimsel tutum dogu$tan getirilen bir erdem degildir; 

bilimsel cemaatin cemaat aday1na empoze ettigi ve adayin da 
ic;;selle$tirdigi tavirdir. Hie;; kimse bilimsel egitim siirecine formel 
mantik okuyarak girmez; taklit ve tecrube yoluyla, bilimsel 

cemaatin sosyal ili$kilerine vucut veren c;;ok say1da bilimsel 

konvansiyonu (gelenegi) ogrenerek ba$lar. Bilimsel egitimle 

1 Kuhn T. S., "The Function of Dogma in Scientific Research", Readings ln 

the Philosophy of Science, Ed.: Brody, s.356. 

2 Ziman, J.M.F.RS., Public Knowledge, s. 72. 
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ogrenilerek icselle~tirilen bilim adam1 roh1 veya daha genelde 
bilimsel cemaatin bir iiyesi bir "miimini" olma roliidurl. 

Bilimsel egitim cok kapsamh bir sosyalizasyon siirecidir ve 
esasen daha sonraki ku~aklara aktard1g1 ya da ogrettigi ~ey 
bilimsel ortodoksi, ba~ka bir soyleyi~le hazir bilimdir. 11iyi tesis 
edilmi!J bilgi" der Ziman,"akademik bir ortodoksi formudur112. 

Bilimsel cemaatin iiyesi olman1n veya bilim adam1 olman1n temel 
~arti bu ortodoksiye boyun egmek. onu . kabul etmektir. 
Ortodoksiye boyun egmek, statiikoya boyun egmektir. Statuko her 
durumda epistemik cemaatin statiikosudur. He.r turlii egitim gibi 
bilimsel egitim de muhafazakar (cdnservative)dir; konformist 
tutumu te~vik eder. Kuhn bir makalesinde bunu ~oyle dile getirir: 

Tipik olarak kimya. fizlk, jeoloji veya blyolojideki lisans ve 

lisansiistii ogrencileri kendi alanlannm oziinii, ozellikle 

ogrenciler ic,;in yaztlm111 ders kitaplanndan ogrenirler. Kendi 

tezlerine ba!;llamalanm saglayacak yeterliligi ka7.anmcaya ( .. } 

kadar ne ara~hrma projelerini deneme te~ebbiisiinde 

bulunmayi isteyebilirler ne de ba~ka bilim adamlannca yaptlnn!l 

son ara!;ltlrmalarm sonuc,;lanyla kar~1 kar!11ya gelmeyi 

isteyebilirler. Yani onlar profesyonel komiinikasyon sisteminde 

dii!liince ah!lveri!linde bulunamazlar. ( .. ) Bilimsel ders kitaplan 

profesyonel bilim adamlannm c,;ozmeyi ve bu c,;ozumler ic,;in 

farkh teknikler geli~Urmeyi tasarlad1klan problemler sunmazlar; 

daha c,;ok, bilimsel meslegin paradigmalar olarak kabul ettigi 

somut problem c,;C>ziimlerini sunarlar. Ve sonra C>grenciden, 

smifta ya da laboratuvarda, ona gosterilen yontemle bu 

problemleri c,;ozmesi istenir. Ogrenci bilimsel egitimle bilineni 

1 A.g.e., ss. 10,93,116.131.146. Aynca, Kneller .F., Science asa Human 

Endeavor, ss. 198-200. 

2 Ziman, A.g.e., s. 73. 

105 



Ogrenir. Kurulu bilimsel gelenege giri!?i. dogmatik blr 

ba~lang1ctrrl. 

Bu noktada bilimsel egitimin bir diger temel ozelligini gozden 
kac;irmamak onemlidir. Herhangi bir epistemik cemaate ozgu 
egitim sureci gibi bilimsel cemaate has egitim siireci de oylesine 
etkili ve kapsamh bir surec;tir ki soz konusu egitimle yaln1zca 
cemaatin uriinii hazir-bilim ya da Kuhn'cu terimlerle 
paradigmalann bir ku~aktan digerine intikali saglanmakla s1nirh 
kalmaz, ayn1 zamanda cemaatin algilama ve du~iinme tarzlarn1n 
intikali de saglanir. ilgili si.irec; ic;inde, ogrencinin dogu~tan 
getirdigi epistemik yeteneklerine sm1rlamalar konur ve belli bir 
yonde kanalize edilir. Bu si.irec;te bic;im verilen, yogrulan ve 
kanalize edilen ~ey temelde evreni "gonne, alg11ama ve alul yiiriitme 
tarz1, haf1zas1 ve dlger yeteneklerldlr'12 . Kuhn, egitim siirecinin 
nesnesi olan ogrencinin sinir mekanizmas1n1n i~leyi~ tarz1n1n bile 
egitim siirecinde ~ekillendigini one siirmii~tiir3. Bu kapsamh 

1 Kuhn T. S .. 'The Essential Tension: Tradition and Innovation in Scientific 

Research", The Essetlal Tension, s.s. 228-30. 

2 Barnes B., Billmsel Bllginln Sosyolojisl, s.82. 

3 Kuhn T. S .. "Second Thougts on Paradigms", The Essential Tension, s. 310. 

Bilim felsefesinde egttirnin bu ozelligini ilk vurgulayan dil!?ilnur hi<;; !?ilphesiz 

Polanyi'dir: 11.Akclger kanserlln r6ntgenle tet;hisl konusunda kursa katdan 

bir tip 6grenclsi diitiiniin. 0, karanhk blr odada hastanm g6gsiiniin 

~lSmda yerlet;tlrllen ekrandakl g6tgell lzlerl seyreder: bu g61gelerln 6nemll 

6zelllkleri konusunda asistanlanna radyologun yaptig1 a~lklamalan duyar. 

Oncelerl 6grencl tam anlam1yla tat km bk l~lndedlr. Ciinkii o gtigiis 

rtintgeninde sadece, aralanndakl birka~ lnce lekeyle blrllkte kaburgalann ve 

kalbln g61gelerlnl g6rmektedlr. Uzmanlarm, muhayyllelerlndekl 

hayallerinden s6z ettiklerlni zanneder; uzmanlann konuttuklan !Jeyler 

cbtmda hl~blr teY g6remeyeblllr. Sonra, farkh durumlann tarn anlam1yla yenl 

reslmlerlne dakkatle bakarak blrka~ hafta boyunca dlnleme li;lemlnl 

siirdiiriirken, onda, tecriibe kablllnden blr kavrayi!J ortaya ~1kacaktir; 
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sosyalizasyon siireciyle insan1n dogu§tan getirdigi biitiin 

yetenekleri, egitildigi epistemik cemaatin ~1karlan/ilgileri, 

normlan, degerleri, ama~lan ~er~evesinde bi~imlendirilerek bir 
yap1ya kavu§turulur. Bilimscl cgitim bilimscl sosyalizasyon 
yontemlerini i~erir. Bilimsel cemaate adayhga ya da iiyelige 

haz1rlanan ogrenci, cemaate ve onun statiikosuna uyum 
gosterecek §ekilde programlanir. Bil me ve kavraman1n 

"standardizasyonu, ileti~imi. organizasyonu, kar~ihkh dayaru~mayi 

ve i~ boliimiinii kolayla~tinr; egitimleri (ogrencilerin egitimlerl, ~.) 

ne kadar dogmatikse, ( ogrenciler) bu dogmatizmin tesirlyle benzer 

~ikarlardan/ilgileriden dolayi komiinal bir i~letmede bir araya 

gelirler". Bu dogmatik eP;itim profesyonel i.iyeler olan bilim 
adamlann1 vc bilimscl ccmaatin "miiminlcr" konumundaki 
uyelerini birbirine baglamakla kalmaz: ayn1 zamanda onlan 

Doga'ya da baglar. Doga sistemsiz ara§tirma tarz1 ve yakla§1mlarla 

ele ahnamayacak ol~ude karma§1kbr. Dogmatik egitim nedeni 
oldugu baghhklarla bir noktada yogunla§tinlm1§. daraltilm1§, 
s1nirlan ~izilmi§ ve boylece verimli kilmm1§ bir ara§tlrma tarz1 

dogurur. Sosyalize edilmemi§ ara§tlrma tarz1. sosyalize edilmemi§ 

tedrlcen kaburga kemiklerlni unutacak ve ctgerlerl g6nneye bru;layacaktir. Ve 

sonunda, eger <Sneeden zeklce ayirdedeblllrse ona, onemll detaylarla dolu 

zengln bir panorama goriinecektir. ( .. ) 0 arbk yenl bir diinyaya girmil1tlr." 

Polanyi M., Personeal Knowledge, Routlege and Kegan Paul, London 1973, 

s.10 l 'den zikreden Chalmers, Alan. Blllm Dedlklerl/Blllmln Dogas1, Statiisii 

ve Yontemlerl Uzerine Bir Degerlendlrme, Cev.: Hi.isamettin ARSLAN, Vadi 

Yaymc1hk, Ankara 1990. ss. 66-67. Oi:trenclnin do,itu!?tan geUrdigi 

yeteneklerin egitim si.irecinde nas1l degl~tiginin ve yeniden bi~imlendiginin iyi 

bir tasviri Kuhn tarafmdan ~oyle yap1lm1!?ltr: "Topografya (yiikseltl, c.) 

harltasma bakan bir ogrenci kag1t iizerlnde cizgiler, harltac1ysa ayru kag1t 

iizerlnde resmedilml!; blr arazi fiekll goriir. Bir kabarc1k odasmm fotografma 

bakan bir ogrencl belli-belirslz, klnk-dokiik ~lzgiler goriir; bir flzlk~iyse llgill 

fotografta &fiina oldugu iklnci dereceden niikleer olaylann kaydm1 goriir. 

Ogrencl yalmzca bu tiir bir gt>nne (vision) dCiniifiiimiinden gectlkten sonra 

blllm adamlan diinyasuun bir saklni: blllm adamlannm g6rdiiklerlnl goren, 

bilim adamlannm gosterdtgi tepkilerl gosteren bir sakini olabilir''. Kuhn T. 

S., The Structure of Scientific Revolutions, s. III. 
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yakla~1m yoktur. Bu sosyalizasyon hocan1n . otoritesi altinda 
ger<;ekle~ir ve bilimsel egitim o nedenle otoriteryendir. Egitim 
siireci i<;inde ogrencinin ogrendigi bilginin dog~uluguna duydugu 
giiven, hocaya duydugu giivendir. Bilginin giivenilirligi bilgide i<;kin 
ozelliklerden dogmaz; daha <;ok hocan1n otoritesinden do gar. 
Hocanm da otorotesinin iizerinde ders kitaplann1n otoritesi yer 
ahr. Bilimsel cemaatin entelektiiel olarak in~a ettigi ders kitab1 
bilgisi ogrenci taraf1ndan dogru ve giivenilir bilgi olarak dikkate 
ahn1r. Ashnda ders kitab1n1n otoritesi, genelde, bir tiir entelektiiel 
statiiko gostergesidir ve sundugu bilgilerin dogruluk ve 
giivenilirligini saglayan ~ey epistemik ya da bilimsel cemaatin 
otoritesidir. Bilimsel egitim bu otoriteyi reddeden bilgileri 
nakletmez: onlan cemaatin hiyerar~i ve uyumunu bozacaklan i<;in 
elimine eder ve otoriteye veya statiikoya uyum gosteren, boyun 
egen bilgileri nakleder. Bunlar gelenek (convention) olu~turucu 
bilgilerdir. <;iinkii her tiirlii sosyalizasyon statiikoya boyun 
egilmesine baghdir: hocan1n ve ders kitab1n1n otoritesi son 
<;oziimlemede bilimsel cemaatin otoritesidirl. Bilimsel 
ara~tirman1n "objektif'. "notr", toplumsal etkileriden bag1msiz 
oldugu dii~iincesi yanh~ bir dii~iincedir; o kapsamh ve s1k1 bir 
sosyalizasyon siireci i<;inde ortaya c1kt1g1 i<;in daha fazla 
toplumsaldir. Bir doga bilimcisi daha fazla toplumdan bag1ms1z 
insan degildir; egitimi geregi daha fazla sosyalle~mi~ insandir. 
Doga bilimlerinde <;al1~an bilim adamlan der Hagstrom, cok yiiksek 

diizeyde sosyalle~mi~ bir grup te~kil ederler2. Bu ac1dan 
bakild1g1nda bilimsel cemaat insanhk tarihinin giiniimiize kadar 
tan1k oldugu en kapsamh ve katI sosyalle$me tiplerinden birinin 
simgesi sayilabilir. 

1 Barnes B., Blllmsel Bilglnln Sosyolojlsl, ss.82-89. keza, Stewart R, Phllosopy 

and Sociology of Science, ss. 106-107. 

2 Hagstrom W. 0 .. The Sclentlflc Community, s. 11 ve Keza s. 12. 
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2.6. Zmmi Bllgt (Tacit Knowledge) 

Her epistemik cemaate ozgii egitim gibi bilimsel egitim de 
biiyiik Ol~iide z1mni ogrenme siire~lerini i~erir. Bunun nedeni 
bilginin, soze ya da yaz1ya dokiilebilen formiilasyonlardan ~ok 
daha fazla bir §eyi i~ermesidir. iki tiir bilgi vardir. Birincisi, soze 

dokiilebilir ve bizim i~in apa~1k olan, ikincisi ise soze 
dokiilemeyen, yani z1mni bilgi (tacit Knowledge)dir. 

"Soyledigimizden daha fazla ,eyi biliriz" I. Soyleyemedigimiz, dile 

getiremedigimiz, ama yine de bildigimiz §ey z1mni bilgidir. Bilgi 
daima sozlii formiilasyonlann1n otesine uzanir. Saf ya da teorik 
bilgi dahil biitiin bilgi tiirleri, a<;1k~a formiile edilmesi imkansiz 
z1mni kurallar i~erirler2. BU.tun olarak bilgi bir aysberg gibidir; 

goriinen, su yiizeyindeki k1sm1 a~1k bilgi. soze dokiilebilir bilgi, 
goriinmeyen, su altindaki biiyiik par~a z1mni bilgidir .Z1mni bilgiyle 
a~1k bilgiyi kavraman1n bir yolu, bilim incelemeleri literatiiriindeki 

§u aynma ba§vurmaktir: "Btr,eyi bilmek" (knowing that) ve 

''birfieyin nastl yaptlacagmi ya da uygulanacagim bilmek (knowing 

how). Bilgi bu iki unsuru da i~eriyor olmahdir; fakat bunlar 
birbirleriyle ayn1 §eyler degildirler. Aynca, ger~ekte, bu iki ogeyi 
birbirinden ayirmak imkans1zdir ve ba§vurdugumuz ayinm analitik 
bir ayinmdan ba§ka bir §ey degildir. Soze ya da yaz1ya dokiilebilir 

bilgi '1>ir ,eyi bilmek"in kapsam1, '1>ir fieyin nastl yaptlacagmi veya 

I Polanyi'den zikreden, Turner, Stephen P .. " Tacit Knowledge and the 

Problem of Computer Modelling Cognitive Processes in Science", The 

Cognitive turn/Sociological and Psychological Perspectives in Science, Eds.: 

Fuller ve digerleri, s. 85. 

2 Collins H. M., "Tacit Knowledge and Scientific Networks", Science in 

Context, Eds.: Barnes and Edge, s. 46. Manhksal Pozitivizm bilgiyi duyu 

verileri arasmdaki apac;1k ili~kilere gore yorumlam1~hr. Polanyi'ye gore bu 

yan11~br. Ct1nkt1 yap1sal manbk problemleri mantiksal degil psikolojiktirler 

ve lrrasyonel Ogelere ahfla bulunulmaks1zm anla!lilamazlar. Polanyl, 

Michael, Knowing and Being, Ed.: M. Grene, s. 156. 
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uygulanacag1n1 bilmek" z1mni bilginin kapsam1 i~inde yer ahr. 

Polanyi bunu ~oyle formiile etmi~tir: "Biitiin bllgi !JU ild tiirden biri 

i~inde yer ahr: ya zunnid.ir; ya da koklerl zunni bilgi i~indedb:'' 1. 

Z1mni bilgiyi bir hiinerin edinilmesiyle ilgili ~u orneklerle 

a~1klayabiliriz. Bisiklete nasll binilecegini veya nasil yiiziilecegni 

biliyor olmam. bisiklet iizerinde dengemi nasil saghyabildigimi. su 

yiizeyinde nas1l durabildigimi. soze ya da yaz1ya nasil 

dokebilecegimi biliyor olmam ya da bunlan soze dokebilecegim 
anlam1na gelmez. Onlan soze veya yaz1ya dokerek a~1k bilgi 

halinde ortaya koyamam, ancak yine de bisiklete binebilir, suda 
yiizebilirim. Yine de bu eylemleri ger~ekle~tirdigi sirada kompleks 
kas yap1mm nas1l i~lecligini sozc dokemem. Bunun1a birlikte dile 
getiremedigim unsurlann tali olarak fark1nday1mdir; fakat soz 

konusu fark1ndahk onlan soze dokebilmem i~in yeterli degildir. 

~ina oldugum bir yiizii binlerce, hatta milyonlarca insan aras1nda 
tan1yabilirim; fakat bu tan1ma i~lemini nasd ger~ekle~tirdigimi 
soze ya da yaz1ya dokerek a~1k bilgi haline getiremem. Soze ya da 
yaz1ya dokemedigim bu unsur z1mni bilgidir. Z1mni bilgi akil veya 
mantikla ifade edemedigim bilgidir; dolayis1yla rasyonel degil, 

irrasyoneldir. Onun bilimdeki konumu da tipk1 yukandaki 

orneklerdeki gibidir. Mesela uygulama s1n1flannda doga bilimi 

ogrencilerine hastahklan, ta~lan, bitkileri ve hayvanlan nas1l 

te~his edecekleri ogretilir. Bu, doga bilimleri ogretimine temel 

te~kil eden algilama egitimidir. Ogrenciler hastahklan, bitkileri ve 

hayvanlan nasil te~his edeceklerini bilirler ancak bunlan nasil 
te~his ettiklerini dile getiremezler. Tan1ma, te~his etme hiineri 
z1mnen kavranan bir unsurdur2. Bu, ogrenci ya da bilimsel 

cemaate girmeye haz1rlanan iiye adayi cemaatinin dilini ogrenirken 

de boyledir. Bilimsel dil, daha uygun bir soyleyi~le bilimsel 

cemaatin dili, doga ile bilimsel cemaat ve onun iiyeleri aras1ndaki 

I Polanyi M., A.g.e., s. 195. 

2 Polanyi M., Knowing and Being, ss. 141-142. 
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perdedir; o nedenle doga ile ili§ki daima dolayh bir ili§kidirl. Bu 
dil, ba§ka biitiin diller gibi z1mni ogrenme kanallan i~inde 
kavranir; bilimsel kavramlan biliriz; fakat bu kavramlan 
birbirleriyle ve dogayla nasll ili§kiye sokacag1m1z1n bilgisi daima 
z1mnen kavrad1g1m1z ve bu yiizden soze dokemedigimiz bilgi 
kapsam1nda yer ahr2. Z1mnen kavrama soze dokiilebilir bilginin 
kaynag1 ve insan zihninin en temel giiciidiir ve z1mni bilgi sozlii 
bilgiyi daima kontrolii altinda bulundurur. Z1mni bilgi sozlii 
bilginin anas1dir; sozlii bilginin onsuz varolabilecegini dii§iinmek 
imkarsizdir3. 

Z1mni bilgi de a~1k ya da sozlii bilgi gibi ogrenilen bir §eydir. 
Fakat diger biitiin bilgi tiirlerindeki gibi bilimsel bilgi tiiriinde de 
z1mni bilgi yaz1h metinlerden ogrenilmez. Onun ogrenilmesi daima 
bir arac1yi gerektirir; arac1 ya bir hoca ya da ogrenilen alan1n 
bilgisi konusunda usta bir ki§idir. Rawetz bu yiizden, bilimde 
z1mni bilgi, der, ders kitaplanndan ogrenilemez: tecriibe ve taklit 
yoluyla bir hocadan ogrenilir4. 

Z1mni ogrenme veya z1mni bilginin genellikle bilimin degerleri, 

normlan, standartlan, ama~lan vb. denilen, bizim bu ~ah§mada 
"bilime" degil de "bilimsel cemaate" atfettigimiz unsurlan da 

i~eriyor olabilir mi? Rawetz, i~erdigi kanaatindedir5. Eger bu 
dogruysa, bllimscl ccmaat.ln dc/};cr vc normlann1n, 

1 Rawetz J. R, Scientific Knowledge and its Social Problems, ss. 149,141. 

2 Barnes B., Blllmsel Bilginin Sosyolojisi, ss. 103-105. "Dllln kullamm tarz1 

mnnidlr''. Polanyi M .• A.g.e., s. 145. 

3 Polanyi M., A.g.e., s. 156 

4Rawetz J. R, A.g.e., ss.103,140. Kuhn T. S., The Structure of Scientific 

Revolutions, ss.191-98. Kuhn T. S., "Second Thoughts on Paradigms", The 

Essential Tension, ss.308 vd.; Barnes B .. Blllmsel Bilginin Sosyolojisi, ss. 

169vd. 

5 RawetzJ. R, Scientific Knowledge and its Social Problems, ss. 103-107. 
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ilgilerinin/ ~1karlann1n, ama~lann1n, standartlann1n ve 
inan~lannm (dogmalanmn) buyiik 01~0.de taklit ve tecriibe yoluyla 
z1mnen ogrenildigi de dogru demektir. Eger butiiniiyle bilimsel bilgi 
ya da herhangi tiirden bir bilgi, bir ku§aktan digerine bir otoritenin 
arac1hg1yla -hoca, ebeveyn, usta- intikal ettiriliyorsa, bu durumda 

aktarilan ~ey daima giiniimiizde genellikle kabul edilen "bilgi" 
fikrinin s1n1rlann1 da a~1yor demektir: Herhangi bir turde "bilgi"yi 
ogrenmek, bir ya§ama tarz1n1 ogrenmektir. Bilimsel bilgi soz 
konusu oldugunda bu ya~ama tarz1 bilimsel ya~ama tarz1 degildir; 
her durumda bilimsel cemaatin ya~ama tarz1dir. Bilimsel egitimin, 
cemaatin iiyesi olman1n e§igi olan egitim sureciyle ogrenciye 
verdigi §ey de budur. 

2. 7. Epistemik Monopol 

Her epistemik cemaat bir ge~erlilik ve giivenilirlik 
monopoliidur. Her epistemik cemaat gibi bilimsel cemaat de hem 
"entelektiiel merkez", "paradigmatik grup", "goriinmeyen kolej", 
"ara§tlrma cemaati", "sosyal r;evre" hem de bilime inanan 
"miiminler toplulugu" anlam1nda neye "bilgi" denilip 
denilmeyecegini, bilginin standart ve yontemlerinin neler 
oldugunu, bilginin dogruluk ve ger;erliligini, giivenilirligini tescil 
eden bir tekeldir. Merton'dan giiniimiize bilim sosyolojisi ~u temel 

soru iizerinde durmu~tur: Bilim modern diinyada eger diger 

kurumlann giderek daha fazla itibar gosterdigi oncelikli bilgi ve 
otorite kaynail ise, bu bllgi nasll iflenmekte, ge~erli lahnmakta ve 
nasil me,ruiyet kazanmaktad1r? 1 Bilim sosyologlan bu sorunun 
cevab1n1 bilimin, bilimsel bilginin ve onun yontemlerinin 
dogasmda degil, onu i.ireten cemaatin yap1s1nda ve i~leyi~ tarz1nda 
aramayi denemi~tir. Bilimin me~ruiyetinin ve otoritesinin kaynag1 
"bilimin" bizatihi kendinde i<;kin bir k1s1m ozellikleri degil, onu 

1 Barnes B. and Edge D. (Eds.}, "The Organization of Academic Science: 

Communication and Control", Science ln Context, s. 13. 
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iireten cemaatir. Bilimsel cemaat her epistemik cemaat gibi bir 

me§ruiyet temelidir. 

Her epistemik cemaat taplumda var alma,' bilgiyi iiretme ve 
i§letme hakkl elde eder etmez, bilgiye me§ruiyetini armagan eden 
bir gu~ haline gelir. Bilginin giicii, bilginin me§tuiyeti anu iireten 
cemaatin giici.i ve me§ruiyetidir. Fakat bilgi gi.indelik hayatta 
anla§Ilageldigi i.izere "c;1plak guc" dagildir. Bilgi me§ruiyet armagan 
edilmi§ giictiir: yani bilgi, kavrama anlama giici.i anlam1nda 
guc+ataritedir. Bilimsel bilginin gi.ici.i, anu i.ireten bilimsel 
cemaatin giici.idi.ir. Epistemik cemaatle anun me§rula~tirma gi.ici.i 
bir arada dagarlar ve me§ruiyet elde etme sasyal bir ihtiyaca 
doni.i§i.ir. Epistemik cemaatin var alma ve bilgiyi i.iretme hakkl elde 
etmesiyle birlikte "bilgi" ad1na one si.iri.ilen her §ey epistemik 
ataritenin ya da manapali.in anayin1 almak zarundadir. Epistemik 
ataritenin anayin1 alamayan hicbir unsur, "bilgi" ya da "bilimsel 
bilgi" stati.isi.i kazanamaz. Epistemik bir cemaatin var aldugu her 
durumda "epistemik bir stati.ika"da vardir. Her epistemik cemaat 
gibi bilimsel cemaat de bir gi.ic;, atarite ve stati.ika temeli i.izerinde 
durur. Bu stati.ikanun artaya c;1kmad1g1 durumlarda, ne cemaatten 
ne de si.ireklilik kazanm1§ bir bilgi ti.iri.inden bahsetmek 
mi.imki.indi.ir: epistemik stati.ikanun almad1g1 yerde epistemik 
anar~iden soz edilebilir sadece. Bir §eyin "bilimsel bilgi" stati.isi.i 
kazanabilmesinin biricik §artl epistemik stati.ikaya, epistemik giice 

ya da otoriteye boyun egmesidir. Bilginin me~ruiyet kazanmas1 
siireci bir degerlendirme siirecidir. Epistemik monapal, bilimsel 
ara§tlrma faaliyetinin i.iriinlerine ilgili degerlendirme siireciyle bir 
dagruluk, orijinallik ve giivenilirlik degeri vererek anlan teminat 
alt1na ahr. Bilimin tarihi geli§imine baktig1m1zda, taplum bir 
epistemik manopoli.i y1karak ya da terkederek epistemik 
monopoliin bulunmad1g1 di.inyaya girmemi§tir: bir epistemik 
monopoli.in -dinin ya da kilisenin- kanatlan alt1nda c1k1p bir 
ba§ka monapoli.in -bilimsel cemaatin ya da bilimln manapali.in
kanatlan altina girmi§tlr. Bu degi~menin ba~lang1c1 ise, daha nee 
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sozunu ettigimiz "goriinmeyen kolej"in veya modern epistemik 

cemaatin dogu~udurl. 

Bilimsel cemaatin bir monopol olma ozelligini anlayabilmek 

i~in oncelikle, bilimsel bilginin iiretlm siirecinin ba~lang1c1ndan, 

"bilimsel bilgi" statiisii elde ettigi a~amaya kadar izledigi sosyal 

yola bakmahyiz. Bilgi, iiretim siireci a~amas1nda bilimsel cemaat 

i~inde nas1l bir yol izlemekte ve nasil me~ruiyet kazanmaktadir. 

Bilimsel bilgiye giivenilirlik ve me~ruiyetini armagan eden sure~ 

nastl bir sure~tir? 

Bilimin iki yi.izii vardir: Bilen yiizii ve heniiz bilmeyen veya 

bilmeye ~ah~an yiizu2. Bilimin ne olduguna ili~kin yayg1n anlayi~ 

daha ~ok birinci yi.iziine ba~ka bir deyi~le "haz1r-bilim"e (ready

made science), bilimsel faaliyetin tamamland1g1 dii~i.ini.ilen 

iiri.inlerine atifta bulunur. Oysa bilimin ne oldugunu anlamak i~in 

ikinci yi.iziine, yani fiiliyatta bilime (science in action) 

bak1lmahdir. Bilimi anlamak i~in ona, i~leyi~ halinde iken 
bak1lmahd1r. Onccllk s1ralamasmda da fiiliyatt.a bilim hazir 

bilimden once gelir; ~iinkii ikincisi birincisinin iiriiniidiir. Hazir 

bilim bir sonu~tur. Bilim hi~bir zaman kendi kendine i~lemez: 

fiiliyatta bilime dikkat ~ekmek, ger~ekte, bilimsel faaliyetin aktorii 

1 H~gstrom W. 0., The Scientific Community, s.35; "Bilgi gii~tiir'' 6roeyi$iyle 

dile getirilen Bacon'c1 anlay1~m "kavrama ve anlama gucii" ~eklindeki bir 

yorumu ic;in, Willer, Judith, The Social Determination of Knowledge, 

Prentlca-Hall Inc .. Englewood Clifs, New Jersey 1971, ss.17-38.: Bllgl 

guc;+otoritedir; otorite bir nza unsurunu tc;erir. Epistemik cemaat eptstemik 

otoritentn de kaynag1drr. Bilgi ile otorite arasmdaki ili$ki ic;in. Barnes B., "On 

Authority and Its Relationship to Power'', Power, Action and Belief/A New 

Sociology of Knowledge, Ed.: John Law, Routledge and Kegan Paul, London, 

Boston and Hanley 1986, s. 180. Epistemik tekel konusunda keza, Namer, 

Gerard, "The Triple Legitimation: A Model For the Sociology of Knowledge", 

Society and Knowledge/Contemporary Perspectives in the Sociology of 

Knowledge, Eds.: N. Stehr and V. Meja, ss. 210-212. 

2 Latour B., Science in Action, s.4, 7 
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durumundaki insanlara dikkat c;ekmektir. Fiiliyatta bilim, eylem 
halindeki bilim adam1 demektir. Bilim kolektif bir faaliyetin 
iiriiniidiir; fiiliyatta bilim bilimsel ara§hrma faaliyeti ic;indeki 
bilimsel cemaat demektir. 

Bilimsel ara~tmna, Popper'in one siirdi.igii gibi "problemler"le, 
Kuhn'un one siirdiigii gibi "bulmacalar"la ba§lamaz; bilimsel 

ara~tirma ihtilaflarla ba§lar. Bilim adam1 oncelikle bir problem 
c;oziicii, oncelikle bulmaca-c;oziicii degildir; bilim adam1 oncelikle 
bir cemaatin iiyesi, ikinci olarak da bilimsel bir ihtilaf1n 
"taraf'lar1ndan biridir. "Problemler", "bulmacalar", "iiriinler" veya 
"sonuc;lar"dir; nedenler degil. Bilimde hazir problemler yoktur; 
problemler inta edilirler. Bir problemin inta edilebilmesi, 
ihtilaflann varhg1na ya da yokluguna baghdir. Bilimsel ara§tlrma 
cemaatinin iiyesi durumundaki bilim adamlann1n, belirli bir 

konuda ihtilafa dii§medikleri yerde, bilimsel problemler dogmazlar. 
Bir bilimsel ihtilaf ba§ka tiirden ihtilaflar gibi en az iki ki§inin 
varhg1n1 gerektirir. En az iki ki§inin ihtilafa dil§medikleri yerde 
problem yoktur. Bilimsel ara§tirma nesneleri iizerinde bilim 
adamlar1n1n ihtilaflara dil§medikleri yerde bilimsel problemler de 
yoktur. Bilimsel ihtilaflar, bilimsel ara§tlrma cemaatinin iiyeleri 

aras1ndaki ihtilaflardir. Peki ama, ilkin bilimsel ihtilaflann, ikinci 
olarak da bilimsel problemlerin dogu§unda "doga"n1n yeri 
nerededir? Bu soruya verilecek cevap onemlidir. Doga bilim 
adamlanna, "dogas1 geregi", "ihtilaflar", "problemler", "bulmacalar" 
sunmaz; ihtilafa dii§mil§ insanlar in§a etmedikleri siirece Dogada 

problemler yoktur; Doga "dogas1 geregi" kendi kendine ihtilaflar ve 

problemler iiretmez. Bilimsel ihtilaflar oncelikle insanla Doga 
aras1ndaki ili§kinin gostergeleri sayilamazlar; bilimsel ihtilaflar 
oncelikle bllim adamlan arasmdaki m,kiye atlfta bulunurlar; Doga 
bu ilif}kide dolayh olarak yer ahr; edilgendir ve ikinci dereceden bir 
konuma sahiptir; bilimsel ihtilaflarm dogmas1 ic;in varhg1 §arttir, 
ancak ihtilaflann kaynag1 degildir. ihtilaflann kaynag1 epistemik 

cemaat ya da bilimsel ara§tlrma cemaatidir. Problemler Dogadan 
gelmez, ihtilaflardan dogarlar. "Doga" edilgin olan1 simgeler, etkin 

olan1 degil. Bilimde ihtilaflann bilimsel ara§hrma cemaatlnin 
iiyeleri aras1nda ula§ilan bir uzla§ma sonucu c;oziildiigii yerde bir 
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"kara-kutu (black-box)" kapatilm1§, yeni ihtilaflann ortaya c;1ktig1 

yerde yeni bir "kara-kutu" ac;1lm1~ olur. Kapablm1~ kara kutular 
haz1r bilimi sembolize ederler: bilimin anla§dabilmesi ic;in ac;dan 
kara-kutulara (fiiliyatta bilime) bakdmahdirl. 

Bilimsel arqtuma faaliyetinin temell bilimsel lhtUaflarcbr. Bu 
onerme, ac;1kc;a dile getirmek gerekirse, bilginin nihai 
belirleyicisinin "madde" ya da "doga" oldugunu soyleyen 
materyalist anlay1§ ile, bilginin nihai belirleyicisinin "idealar" 
oldugunu soyleyen idealist anlay1§1n eksikligine veya yanh§hg1na 

imada bulunur. Bilginin nihai belirleyicisi insanlardir; daha uygun 

bir soyleyi§le epistemik cemaattir. Epistemik cemaatin iiyeleri 
aras1nda bilimsel ihtilaflann dogmad1g1 yerde, bilgi arayi§1n1 ya da 
bilimsel ara§tirmay1 motive edebilecek ba§ka hie; bir ~ey de yok 
demektir. Ba~ka nedenlerin yan1sira. bilimsel bilgi ihtilaflara 
dayand1g1 ic;in toplumsaldir. 

Epistemik ya da bilimsel cemaatin monopol olu~unun 
nedenini kavrayabilmek it;in "ihtilaflar" konusuna daha fazla yer 
vermeli ve Latour'u izlemeliyiz. Fiiliyatta bilime daha yak1ndan 

baktig1mizda, der Latour, kendimizi ihtilaflann aras1nda buluruz. 
Giindelik hayattan bilimsel hayata, sokaktaki adamdan 
laboratuvardaki bilim adam1na, popiiler siyasi dii~iincelere sahip 
sade vatanda~tan uzmanlara gec;tigimizde, "giiriiltiiden sessizlige, 
tutkulardan akla, hararetten siikuna gec;meyiz"; bir ihtilaflar 
ortam1ndan, daha ~iddetli ba§ka bir ihtilaflar ortam1na gec;eriz. 
Durum, bir hukuk kitab1 okuduktan sonra, bir mahkeme jiirisinin 
sunulan c;eli~kili deliller aras1nda karar vermekte bocalad1g1 bir 
duru~ma salonuna girmek, bir anayasa kitab1 okuduktan sonra, 
kanun tasanlann1n tescili tartu~malann1n yap1ld1g1 bir 

1 ihtilaflara yaptlan vurgu i<;in bkz. Latour B .. Science in Action, ss.4-9, 141-

142, ihtilaflarm laboratuvar 9ah!,?masmdaki yeri i9in ozellikle SS. 22-26. 

Bilimsel problemler kolektif olarak ~a edilmi!,? sosyal varolu!,?lardrr. Bilimsel 

problem in~a edilen bir~eydir. Bu konuda daha aynntih ve geni~ a9lklamalar 

i9in Rawetz J. R, Scientific Knowledge end Its Social Problems, ss.109-145. 
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parlamentoya girmek gibidir: daha fazla ihtilaf ve dolayis1yla daha 
fazla guriiltu 1. 

Bu gurultulu sozh'.i tarti~ma ortam1, bilimsel bilginin 
epistemik cemaat i~inde izledigi sosyal yolun ilk af}amas1n1 
simgeler: bilimsel problemlerin dogu~ a§amas1dir. ihtilaflar 
problemlerdcn once gcllrlcr. Bir blllmscl problem . genelde, blr 
bilimsel onerme ya da bilgi iddias1, bir bilimsel tezdir. Bilimsel 
cemaatin, bir tez ya da iddiay1, "bilimsel" etiketiyle 
me~rula§tlrmad1g1, "bilimsel" saymad1g1 yerde, one surOlen 
problem, tartI~maya veya ara§bnlmaya deger bulunmayacakbr. Bu 
nokta, bilimsel cemaatin monopolOnOn bilginin Oretlmindeki ilk 
mOdahale noktas1dir. Bilim adamlan ne tor problemleri 
ara~tirmas1 gerektigi konusunda cemaatinin diger uyelerinin 
onayin1 alm1i;; bulunmahdir. 

Bilimsel ara~brmayi motive eden ~ey ihtilaflar, bilim adam1n1 

motive eden ~ey "giivenilirlik" (credibility) kazanma tutkusudur. 
Bilim adam1, guvenilirlik elde ettikten sonra Cemaatinin Oyesi 
durumundaki meslekta~lan taraf1ndan kabul gorebilecektir. Bilim 
adam1n1n bilgi iddias1 ya da tezi kar§1s1nda diger bilim adamlan 
i~in onemli olan, 110 inamlmaya yetecek ol~iide giivenilir mi? Ona 
ve iddiasma giivenebllir mlylm, o bana saglam olgular (hard facts) 
temin edlyor mu?" sorulandir2. Bu sorular bilim adam1 ile 

1 Latour B., Science in Action, S. 30. 

2 Latour B. and Woolgar S., 'The Cycle of Credibility" Science in Context, 

Eds.: Barnes and Edge, ss.36-37. Merton'c1 gelenege bagh bilim sosyologu 

olan Hagstrom. Billm adam1m motive eden ~eyin, Merton'la birlikte m 

(recognition)" tutkusu oldugunu One surmil~to. "Bilimsel cemaat bilisel 

kabul g6rmenln kaynag1 olarak kati blr tekeldlr; ~iinkii kabul g6rmenln 

kaynag1 blr~ok bak1mdan ara,tirmanin y6nii iizerlndeld kontroliin de 

kaynag1du". Hagstrom, The Scientlflc Community, ss. 35-36,72. Keza Merton 

R. K., "Recognition" and "Excellence": Instructive Ambiquities", The 

Sociology of Science, Ed.: N. W. Storer, ss.419-438. Hagstrom'un sl>yledigi 

f?eY "giivenillrllk" i~in de go~erlidir. 
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meslekta~lan aras1ndaki ili~kinin niteligine imada bulunurlar. 
Bilim adam1 i~in onemli olan meslekta~lann1n giivenini 
kazanmaktir. Giivenilir ya da "bilimsel" bilgi, ara~tirma 

cemaatinin giivenilir veya "bilimsel" sayd1g1 bi1gidir. Giivenilirlik 
elde etme siireci, cemaat i~indeki meslekta~lar tarafindan yap1lan 
bir degerlendirme siirecidir. Bu degerlendirme siirecinde kullan1lan 
biitiin kriterler, ara~tirma cemaatinin kriterleridir. Bilim adam1n1n 
~alu;;mas1 veya tezi cemaatin diline, dogmalanna, normlanna vb 
uygun olmahd1r. Cemaatin epistemik statiikosuna uygun 
bulunmayan hi~bir bilimsel iddia "bilimsel" statiisii kazanamaz. 

Giivenilirligin kaynag1 ara~tirma cemaatidir ve o nedenle 
epistemik cemaat bir giivenilirlik monopoliidiir. Latour ve Woolgar, 
giivenilirlik elde etme siirecinin Laboratuvar ~artlannda nas1l 

i~ledigini empirik bir ~alu;;mada gostermi§ bulunmaktadir. Buna 
gore, bilim adamlan, bir bilim adam1n1n tezini degerlendirirken, 

bilim adam1 ile one siirdiigii tez aras1nda hi~bir ay1nm 
yapmamaktadir. Bir bilimsel tezin ya da iddian1n giivenilirligi ile o 
tezi one siirenin giivenilirligi ozde~tir. Bilim adam1 ile one siirdiigii 
tez birbirinden aynlamaz. Keza, bir bilim adam1n1n giivenilirligi, 
one siirdiigii tezin giivcnilirligidir del. Giivenilirligin kaynag1 

1 Latour B., and Woolgar S., 'The Cycle of Credibility", Science in Context, 

ss.36,40,41. Latour ve woolgar Laboratuvan dikkate alarak bir guvenilirlik 

elde etme sureci ~emas1 geli~tirmi~lerdir. 
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epistemik cemaat oldugu ic;in, bir bilgi iddias1n1n guvenilirligi onu 
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Bu ~emada epistemik kapital, 

ekonomik kapitale ahfla 

ac;1klanmakta ve bir kapital 

tipiriden digerine doni.i~i.imi.in 

yonu gosterilmektedir. Bu 

donu~i.imun bir bilim 

adam1n1n faaliyetini 

si.irdi.irmesi lc;in zorunludur. 

Mali kapital. donii~umu 

hacml ve h1z1 i<;ln gerckll en 

onemli unsurdur ve bilimsel 

faaliyet bu unsurla yeterlilik 

kazan1r. Ekonomik ve 

epistemolojik yakla~imlann bu 

~emada bir arada kullamld1g1 

kaydedilmelidir. Bu !?emadaki 

kalemlerin birbirine 

donu~iimiinii motive eden ~ey 

guvenilirlik (credibility) 

kavram1dir. Bu donu~iim 

si:ireci sonu gelmez bir yatrrim 

ve donii$ilm dairesidir. Bu 

siirec; ic;inde bilim adamm1 

motive eden $ey gi.ivenilirlik'tir 

ve bu faktor, donii!?iime 

hareketini armagan eden 

$eydir. ~ema, bir 

laboratuvann. bi.iyi.ik bir mall 

yal1nm oldugu dikkate 

almarak incelenmelidir. ~ema 

ve ac1klamalar ic;in bkz .. 

Latour and Woolgar. "A.g.m .. 

A.g.e., s.35. 



iireten epistemik cemaatin giivenilirligidir. Bilimsel bilgi ""bilimsel 
bilgi" statiisiine, kolektif bir degerlendirme siireciyle ula§abildigi 
ic;in, bilimsel bilginin giivenilirligi bilimsel cemaatin giiveni
lirligidir. 

Giivenilirlik elde etme siireci, bir ihtilaflan c;ozme, bir 
ihtilaflan sona erdirme siirecidir. ihtilaflan sona erdirmenin yolu, 
retortge ba§vurmakbr. Bu bilimsel ihtilaflar ic;in de gec;erlidir. 
Retorik bir jiirt oniinde hakh ~1kmak, bir ihtilaf1 sona erdirmek, 
ba~ka bir soyleyi~le ba~kalann1 ikna etmek ve inandirmak ic;in 
kullan1lan yontemin ad1dir. Bilimsel ihtilaflann dogurdugu 
tartl§ma ortam1nda, bilim adamlan da retortge ba~vururlar. Bilim 
adam1 oncelikle meslekta~lann1 ikna etmi~ bulunmahdir. Sozlii bir 
tartI~ma ba~lad1g1nda bilim adamlan, heniiz ham durumda 
bulunan bilgi iddialann1 ya da dii~iincelerini bir "olgu" (fact)ya 
donii~tiirmek iizere, meslekta§lann1 ikna etmek ve giivenilirlik 
kazanmak ic;in ilkin lokal kaynaklan, laboratuvar kayitlann1, 
bilimsel metinleri, raporlan, belgeleri, makaleleri kullan1rlar. 
Kaynaklara ba~vuru, bilim adamlann1n muhaliflerini ikna etmek, 
ihtilaflan sona erdirmek, kendi bilgi iddialanna me~ruiyet ve 
giivenilirlik saglamak it;in ba~ka miittefiklere ba~vurmas1 demektir. 
Kaynaklar, muhalif bilim adamlan aras1ndaki tartI§mada, 
miittefiklerdir. Ba§ka kaynaklara ba§vuran bilim adam1 bundan 

boyle yaln1zca bir ara§bnc1 degildir; o ayn1 zamanda ba§vurdugu 

kaynaklann, bilimsel belgelerin, metinlerin ve raporlann bir 

okuyucusudur da. Tart1~ma kIZI§bkc;a ba~vurulan kaynak ya da 
miittefik sayis1 artar; miittefik sayis1 artt1kc;a tartI~ma §iddetlenir 
ve retorigin dili veya bilimsel cemaatin literatiirii daha teknik 
bit;imlere donii§iir. Daha teknik bir literatiir daha bilimsel bir 

literatiirdiir. Ba~vurulan kaynaklar veya miittefikler, garantileyici 

unsurlardir. Daha fazla sayida miittefige ba~vuru, ikna i~lemini 
giic;lendirir ve kolayla§bnr. Bilim adam1, ihtilaflann yol ac;tig1 
tarb§mada yaln1z degildir artik; c;ok sayida miittefigi vardir; bir 

gruptur; bir ki~i degil, c;ok ki§idir ve bu nedenle meslekta§lannca 
ciddiye ahmr. lkna siirccinin nesnesi durumundaki okuyucu 
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(okuyucu durumundaki bilim adam1) tek ki§iyle kar§1 kar§1ya 
degildir; bir grupla kar§1 kar§1yadirl. 

Bilimsel tartl§malarda, ba§kalann1 ikna etme, bir ihtilafi 
sona erdirme veya giivenilirlik elde etme siirecinde, lokal 
kaynaklar1n yeterli olmad1g1 bir a§ama vardir. 'Bu yiizden, diger 
mekan ve zamanlarda ba§kalan taraf1ndan yapilmI§ ~alu,?malar 
devreye sokulmah ve onlara atifta bulunulmahdir. Bunlar yeni 
miittefiklerdir. Bir bilimsel dergi, Nobel odiillii bir yazar, altI ortak
yazar olabilir. Fakat muhalifleri ikna etmek, giivenilirlik ve 
me§ruiyet elde etmek i~in sozlii tartl§ma yeterli degildir; tartI§ma 
yaz1h metinlere donii§tiiriilmelidir2. Bu a§ama, bilginin bilimsel 
cemaat i~indeki i.iretim si.irecinin ikinci a~amas1d1r; bilimsel 
makale bu a§amada dogar. 

ihtilaflara yaptig1m1z vurgu bilimsel makalenin bm,?lukta 
dogmad1g1n1 gosterir. ilaveten bir bilimsel yaz1 heri,?eyden once 
konusunun literatiiri.i, ara§tlrma cemaatinin dili ve usliibii i~inde 
§ekillenir. Bilim adam1 ara§tirmas1 siras1nda yaln1zca kendi 
gozlerine ve mantig1na dayanmaz, yukarda ba§ka bir baglamda da 

dile getirdigimiz gibi, daha onceki bilim adam1 kw,?aklannca 

geli§tirilmi§ tekniklere. yontemlere, teorilere ve ~alu~malara da 
dayan1r. Bu entelektiiel ya da epistemik baglar, bilginin bir bilim 
adamlan ku§ag1ndan digerine intikalini saglayan "olii" unsurlar 
degildirler. Bir kaynaga ba§vurmak, ona giivenmek, onu 

unutulmaktan kurtarmaktir. Ba1,?kalann1n yaptig1 ~ah§malara 
ba§vurmaks1z1n bilimsel cah§ma yapmak imkans1zdir. Diger 

taraftan bir bilimsel yaz1, bilimsel cemaatin diger iiyelerinden 
me§ruiyet ve giivenilirlik talebinde bulunacag1 icin, yazllma 

a§amas1n1n her an1nda, meslekta1,?lann1n dii§iince ve 

beklentilerini, epistemik cemaatin degerlerini, normlann1, 

1 Latour B., Science in Action, ss.30-31 

2 Latour B., Science in Action, ss.30, 33. 
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amaclann1, c1karlann1/ilgilerini ve diinya gorii§iinii dikkate almak 
zorundadirl. 

Daha once de ifade ettigimiz iizere bilgi, guc+otorite'dir; bilgi 
me~rula§tlnlm1§ guctiir. Giivenilirlik elde etme siireci, bir 
ihtilaflan sona erdirme ve me§rula§tlrma siirecidir de. Bu siirec 
epistemik cemaat i~inde ger~ekle§ir; cunkii giivenilirligin ve 
me~ruiyetin kaynag1 epistemik cemaattir. ilgili siirecle bilim adarm 
guvenilirlik elde eder ve bunun sonucu olarak da bilimsel cemaat 
tarafindan kabul goriir. Giivenilirlik elde etme bilimsel cemaatin 
statiikosuna katilma veya bilimsel cemaatin epistemik 
statiikosuna boyun egmedir: epistemik monopole i§tiraktir, 
epistemik monopoliin giiciiniin me§ruiyetini onaylamaktir. Kald1 
ki bilim adam1, egitim siireci siras1nda katI bir sosyalizasyon 

tecriibesi ya~ad1g1 icin, epistemik statiikoya boyun egmek ve ona 
katilmak icin zaten hazir durumdadir. 

Bilimde me§ruiyet ve guvenilirlik elde etme veya ihtilaflar1 
sona erdirme siirecinde bilim adam1, muhaliflerini ikna etmek icin 
ba§kalar1n1n yard1m1na ihtiyac duyar. Hi~bir bilimsel iddia veya 
tez, kendi dogas1 geregi giivenilir, me§ru veya gecerli degildir; 
bunlan ona armagan eden meslekta§lan veya ba§ka bir deyi§le 

bilimsel cemaattir. Ba§kalann1n yard1m1 olmaks1z1n guvenilirlik 
elde edilemez. Bilimsel cemaat icinde ba§kalann1n yard1m1na 

ba§vurunun en ac1k bicimde goriildiigii yer, bilimsel cemaatin 

torelerinin en onemlilerinden biri durumundaki iktibas (citation: 
ahntI, referans, dipnot, zikretme) kurumudur. Latour'u izleyerek, 
iktihas formuyla ort.aya ~1kan bai;?kaJarmm yard1mma bai;?vurma 
i§lemine burada, otoriteden dogan argiiman (delil)2 diyecegiz. 

Fiiliyatta bilimde iktibas1n fonksiyonu nedir? iktibas, 
epistemik monopoliin giiciiniin tescilini gosterir. Fonksiyonlan 
icinde en onemlisi, ba§kalann1 ikna ve inandirma i§lemini 
kolayla§tlrmaktir: iktibas bilim adam1n1n metninin okuyucusu 

1 Ziman J.M.F.RS., Public Knowledge, ss.58-59, 109, 118. 

2 Latour B., Science in Action, ss.31. 
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durumundaki bilim adam1n1 tezine inanmas1 konusunda zorlar ve 
onun uzerinde bir bask1 ortaya koyar, <;unkii referanslar 

otoritelerdir: otoriteler muhaliflere kar§1 yard1ma cagnlan 
miittefiklerdir. Otorite me~ruiyet atfedilmi§ gi.icti.ir. Tann'ya 
inan1nz, cunkii gucli.idi.ir: bilimsel cemaat icinde otoritesi tescil 
edilmi§ mi.ittefiklere inan1nz, <;i.inki.i gii<;li.idiirler. Mi.ittefiklere 
ba§vuran bilim adam1 artik yalniz degildir: dolayis1yla one si.irdi.igi.i 
bilgi iddias1 artik yaln1zca kendi iddias1 degildir; yard1m1na 
ba§vurdugu mi.ittefiklerinin (otoritelerin) de iddias1dir. Miittefikleri 
yard1ma <;agird1g1 i<;in art1k tek ba§Ina degildir, tek ki§i degil <;Ok 

ki§idir. Oysa yazd1g1 metnin okuyucusu durumundaki bilim adam1 
tek ba§1nadir, yaln1zdir. Okuyucu bilim adam1 eger referanslan 
bulunmayan bir metnin okuyucusu olsayd1 bir tek ki§iyle kar§1 
kar§1ya olacaktI ve boylece yazarla okuyucu aras1ndaki ili§ki e§it 
guclere dayah bir ili§ki olacakti. Tersine referanslan bulunan bir 

yaz1n1n durumu cok farkhdir. Burada okuyucu bilim adam1 bir 
cogunluk kar§ISmdadir. Bu ili§kide tek ki§iden ibaret bir az1nhg1n, 
muttefiklerden olu§an bir cogunlukla kar§l kar§iya kalmas1 soz 
konusudur. iktibas ya da ba§ka bir deyi§le referans sorunu bir 
sayilar sorunudur. <;ok say1da muttefikten nas1l daha guclii 
olunabilinir? <;ok sayida dii§i.inur ya da bilim adam1ndan nas1l 
daha hakh olunabilinir? 1 Me§ru, guvenilir ve gecerli bilgi, 
cogunlugun tescil ettigi bilgidir. Kimse bin du~iinurden veya 
muttefikten daha gi.iclii olamaz: eger referanslai- sorunu bir sayilar 
sorunuysa, hi<;bir az1nhk cogunluktan daha hakh olamaz. Bilimde, 
guvenilirlik elde etme, ikna etme ve inandirma veya me~ruiyet elde 
etme si.ireci boylece, cogunlukla az1nhk aras1ndaki bir tur guc 
mucadelesini sergiler: bilimsel bilgi "bilimsel" stati.isi.i armagan 

edilmi§ veya me~rula§tlnlm1~ guctur. 

Bilimde referanslan bulunmayan bir yaz1 zayif yaz1dir: 
referanslar ciddiyet gostergesidir. ikna, inandirma ve guvenilirlik 
elde etme si.irecinde referanslar "prestij" gostergesi olmaktan, daha 
fazla bir ~eyi dile getirirler. Referanslan bulunmayan bir yaz1, 

bilmedigi buyi.ik bir §ehirde geceleyin klavuzsuz veya arkada§SIZ 

1 Latour B .• Science in Action, ss.31-33 
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dola~an bir ~ocuk gibidir; tecrit olmu~tur, kayiptir ve dolayis1yla 

ba~1na her ~ey gelebilir. Dipnotlu ya da referansh bir yaz1yla kar:;;1 
kar:;;1ya olmak, yaln1zca yazarla degil, yazann yard1m1na 

ba:;;vurdugu bir miittefikler ~ogunlugu ile kar~1 kar~1ya kalmakbr. 
ihtilaflann taraflanndan biri durumundaki muhalif bilim 
adam1n1n tek bir ki~inin tezini degil, ba~vurulan kaynaklann veya 
miitteflklerin gC>rii::}lcrini de zay1flatmas1 ya da ~iiriHmesi 

gerekecektir. Referanslan bulunmayan bir yaz1 okuyan bilim 
adam1n1n giiciiyle, yaz1nm giiciiyse e~it olacaktir. 6zetle, iktibas, 
bilimsel metinlerin konumlann1n giiclendirilmesini, kar~1t tezlerin 
~iiriitiilmesini saglar ve bilim adam1na giivenilirlik armagan ederl. 

Fakat hepsi bu kadar degildir; iktibas1n siireklilik saglamak 
gibi bir fonksiyonu daha vardir. Daha once de belirtildigi iizere, bir 
bilgi iddias1n1n, bir olgunun ya da makinan1n kaderi ba~kalarm1n 
elindedir. Topun ragbi futbolundaki konumunu habrlayahm. Daha 
once ba~kalan taraf1ndan one siiriilen bir dii::}iinceyi yer ald1g1 
yaz1ya at1fta bulunarak zikretmek, topun ~imlerin iizerinde 
hareketsiz Olii bir topa donii:;;mesini onlemek iizere yapilan bir 
ikinci, ii~iincii ve dordiincii hareketi yapmak gibidir. Bir yaz1ya 

atifta bulunmak, yaln1zca yaz1n1n sahibine giivenmek, onu bir 
otorite, bir miittefik olarak yard1ma ~agirmak demek degildir: bir 
yaz1ya atifta bulunmak ayn1 zamanda, iktibas edilen yaz1y1 ve 
sahibini tarihin hirdavat deposunda olii bir malzemeye donii~erek 
unutulmaktan kurtarmak ve siirekliligini saglamakbr. Referans 

gosterilmi~ bir bilim adam1 odiillendirilmi~ bir bilim adam1dir; 
iktibas bir odiildur2. 

Dahas1, eger Rawetz. ara~tirma raporunun ya da bilimsel 
yaz1n1n, bilim adam1n1n ve ozellikle onun mensubu bulundugu 
bilimsel cemaatin entelektiiel miilkii oldugu yolundaki tezinde 

1 Latour B., Science in Action, ss.32-36.; Ziman J.M.F.RS., Public Knowledge, 

s.58. 

2 Latour B., Science in Action, ss.33.; iktibasla odlll arasmdaki ili!,?ki ir,;in, 

Hagstrom, The Scientific Community, ss.23-25. 
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hakh ise, iktibas, entelektuel mulkiyet hakk1n1n tescilini dile 
getirir. iktibas, bir tapu senedi, bir mulkiyet belgesidirl. 

Bilimde ihtilaflann sona erdirilmesinde, bilimsel yazilann 
in§as1nda ya da bilimsel bilginin me§ruiyet kazanmas1nda 
yard1rmna ba§vurulan tek otorite meslekta§lar degildirler; ikinci ve 
en az birincisi kadar onemli bir ba§ka otorite daha vardir. Bu 
ikinci muttefik ya da otorite Doga'dir. Bilimsel ihtilaflann sona 
erdirilmesinde, guvenilirlik ya da me§ruiyet elde etme surecinde 
Doga'ya nihai otorite olarak bai;;vurulur. Bilimsel cemaat 

ac;1s1ndan Doga'n1n onemi, dini cemaat ic;in Tanr1'n1n onemine 
gore ac;1klanabilir. Dini cemaatin nihai otoritesi Tanr1; bilimsel 
cemaatinki Doga'dir. Eger benzetme mazur gorulecekse nihai 
otorite ve dogrulay1c1 olarak Doga Tann'dir. Fakat bilimsel bilgi 
Doga hakk1ndaki bilgi oldugu halde, Doga populer dogman1n 
aksine bilimsel du§unce ve metinlerde dogrudan degil, dolayh 
olarak yer ahr2. Bu nokta, daha once ele ald1g1miz "bilimsel dil" 
konusunun hatirlanmas1n1n tam yeridir. Aynca Kuhn'un 
"paradigma" misyonu da hat1rlanmahdir. Doga bize dogrudan 
dogruya ulai;;an bir i;;ey degildir veya doga ile aramizda dolaysiz bir 

ilii;;ki yoktur. Doga ile aram1zda daima bilimsel cemaatin dili 
vardir; Doga bilimsel cemaatin dili ic;inde "tahrif' olduktan sonra 
bize ula§ir. Doga bize paradigmalarda k1nlarak ula§an varhktir. 

Bununla birlikte Doga'n1n bilimsel metinlerde dolayh olarak 

yer almas1n1n ba§ka ve daha ikna edici bir nedeni vardir. Bu, 

Doga'n1n bize Laboratuvar vas1tas1yla dolayh bir §ekilde 

ulai;;mas1dir. Laboratuvar bilimsel metinlerin arkas1nda ya tan 
i;;eydir; ihtilaflann c;ozumunde "gorse!" malzemeyi saglayan bir 

1 Rawetz J. R .. Scientific Knowledge and Its Social Problems, ss.244-45,255-

257. iktibas bazen politik nedenlerle ya da bazen hatir vb. i~in de yap1hr; 

inceledigimiz konuyla pek ilgisi bulunmad1gmdan bu tur durumlara temas 

etmlyoruz. 

2 Latour B., Science in Action, s.67. 
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diger kaynaklar ya da muttefikler tak1m1dirl. Yayg1n dogman1n 
aksine laboratuvar 'dogal' ve 'evrensel' olan1 degil, rolatif ve 
'toplumsal' olan1 simgeler. Bilim adam1n1n ~ah~ttg1 yerdir ve 
buradakl hcr~cy: masatar, sandnlyctcr. dcncy vc gi>;.,,lcm anu;tan, 
dogadan ahnan fiziksel ve kimyasal madde 'ornekleri' 'toplumsal' 
kategorisi it;inde yer ahrlar. Laboratuvan toplumsal ktlan, onu 
te~kil eden arat;lann tarihsel bir surecin urunleri, incelenen 
fiziksel ve kimyasa madde orneklerinin 'dogal' zaman ve 
mikanlanndan tecrit edilerek set;ilen ve insanile~tirilen 

"toplumsalla~tinlm1~" urunler olmalandtr. Laboratuvan toplumsal 
ktlan bilim adamlan tarafindan duzenlenmi~ ve tertip edilmi~ 
olmas1dir2. Boylece bilimsel cemaatin uyesi durumundaki bilim 
adam1 ile doga aras1nda yaln1zca bilimsel cemaatin dili ya da 
paradigma yer almaz, laboratuvar da yer ahr. Doga laboratuvar 
arac1hg1yla bize ula~an ~eydir. 

Doga bilimsel yaz1 ve metinlerin arkas1nda dolayh olarak yer 
ahr. Bilimsel metinlerin arkas1nda bilimsel metinler; bilimsel 
metinlerin arkas1nda daha fazla say1da bilimsel metin; bilimsel 
metinlerin arkas1nda laboratuvar kay1tlan. grafikler, tablolar ve 
haritalar vardir. Bunlar laboratuvar arac;lan kullanllarak elde 
edilir. Laboratuvar kay1tlann1n arkas1nda arac;lar; arac;lann 
arkas1nda bilim adamlan ya da Doga'n1n sozculeri yer ahrlar. 
Laboratuvar arat;lan "notr" ve "universe!" olan1 temsil etmezler: 
zamana aittir ve dolayis1yla rolatiftirler. Termometreler onsekizinci 
y11zytlda ~ok onemli laboratuvar arac;lanyd1lar. Gunumuzde ise 
devasa laboratuvar ayg1tinm yalnizca bir parc;as1n1 olu~turuyorlar. 
Bir laboratuvar cihaz1 ile yuzyuze geldigimizde bir kulak-goz 
(audio-visual) manzaras1na katthnz. Laboratuvarda ara~lann 
saglad1g1 "gorsel" kayitlar tak1m1 ve bilim adamlannca dile getirilen 
sozlu bir yorum vardir. Kaydedilen nesneden gelen ~eyle bilim 

1 Latour B., Science ln Action, ss.67-68. 

2 Knor-Cetlna, Karin D., "The Fabrication of Facts: Toward a Microsociology of 

Scientific Knowledge", Society and Knowledge/Contemporary Perspectives in 

the Sociology Knowledge, Eds.: Stehr and Meja. ss.226 vd .. 
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adam1ndan gelen ~ey birbirinden ayinlamayacak Ol<;iide i<; i<;edir. 
Bunun ikna siireci iizerinde <;arp1c1 etkisi vardir. Ancak, cihazdan 

gelen ~ey tek ba~1na bir doga par<;as1 imaj1 olu~turamaz; soz 
konusu imaj1n olu~mas1 i<;in bilim adam1n1n yorumu gerekir. Bilim 
adam1 laboratuvarda kaydedilen nesnenin "agz1"ym1~<;as1na 

konu~ur; o bir sozcii'di.ir. Sozci.i konu§mayan §eyler ad1na konu§an 
ki§idir ve durum grev halindeki i§<;ilerin durumuna benzer. i§<;iler 
haklann1 isterken hep bir ag1zdan konu~urlarsa bir kakafoni 
ortaya <;1kacaktir; onlar ad1na biri konu§mahdir. Bu sozciidiir. 
Pratikte, sozci.i a~1s1ndan insanlarla nesneler aras1nda bir fark 
yoktur; <;iinkii sozci.i her iki durumda da konu§amayan §eyler 
ad1na konu§maktadir. Fakat hem laboratuvar hem de grevdeki 
i§~iler durumunda, sozcii tek ba§Ina degildir: Sozci.i+nesneler, 
sozci.i+i§<;ilerdir. Tek ki~i degil ~ok ki§idir; gi.ici.i temsil ettiklerinden 
gelir. Tek ki§iden km~ku duyulabilir, ancak <;ok-ki§i inand1nc1dir. 
Laboratuvarda konu§an Doga degildir; Doga'n1n sozci.isi.i 

durumundaki bilim adam1dirl. 

Doga bilimsel metinlerde, laboratuvarda "tahrif' olduktan 
sonra yer ahr; <;i.inki.i laboratuvar kayitlann1n arkas1nda bilimsel 
cemaatin iiyesi durumundaki bilim adam1 vardir. Bilim adam1 
bilimsel cemaat ve Doga ad1na konu§an sozci.idi.ir. Sozciini.in 
arkas1nda bilimsel ya da modern epistemik cemaatin normlan. 
degerleri, ama~lan. ~1karlan ve bilimsel cemaatin dili ve inan<;lar1 

vardir. Doga laboratuvarda "tahrif' olduktan sonra bize ula§ir; 
<;i.inkii "Doga"y1 bizim i<;in gori.inur kilan, onun bizatihi 
kendisinden dogmayan bilimsel ihtilaflardir. ihtilaflar ~ozi.ilmedigi 
veya sona erdirilmedigi surece "Doga" gorunmez bir §eydir. Doga 
"dogas1" geregi ihtilaflar sunmaz: ihtilaflar her durumda Doga 

du~1nda bir varolu§ bi~imine, bilimsel ya da epistemik cemaate 

aittirler. Burada Galile ile ~agda§lann1n Ay'1n ozellikleri 
konusunda kar§Ila§tlklan ihtilaflan du§i.inelim. Galile, Ay 
yiizeyinin pi.iruzsiiz degil, krater, dag ve vadileriden olu§tugunu 

one siirmii§tli. 0 donemde bi.iyiik ve uzun tartI§malara yol a<;an bu 
ihtilaf <;6zi.ilmedigi si.irece Ay belirsiz bir §eydi. Qiinki.i Ay'1n 

1 Latour B .• Science in Action, ss.67-73. 
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dogas1n1n nas1l oldugu konusunda donemin bilim adamlan 
aras1nda bir uzla§ma saglanamamu~h. Doga Galile'nin ac;1klad1g1 
varhk m1yd1 yoksa c;agda§lann1n one siirdiigii varhk m1yd1? Galile, 
bu ihtilaf1 sona erdirmek, has1mlann1n tezini ziiriitmek ic;in bir 
miittefige, bir laboratuvar arac1na, yani teleskoba ba§vurdu. Bu 

yeni miittefik mucizevi bir §ekilde Galile'nin inand1nc1hg1n1 ve 
ikna yetenegini giic;lendiriyordu. Uzun siiren c;ah§malar sonunda 
Galileo teleskop kayitlanm yorumlayarak dag ve vadileriden olw~an 
yeni bir ay resmi sundu. Doga, artik Galileo'nin sundugu §eydi. 
Boylece bir ihtilaf sona ermi§ti. Ancak bu noktada, popiiler bilim 
yorumlann1n gozden kac;ird1g1 bir §eyin, laboratuvar arac1n1n, ele 
ald1g1m1z olayda "teleskobun" alt1 c;izilmelidir. Teleskopla Ay'a 
bakan Galileo ic;in teleskop gori.inmez bir §eydir. Laboratuvar 
arac1n1 kullanarak Doga'yi inceleyen bilim adam1, o sirada arac1n 
kendisini gormez. Fakat arac; onemlidir. En ilkelinden en 
geli§mi§ine her laboratuvar arac1 tarihsel bir siirecin iiriiniidiir; 
rolatif ve dolay1s1yla toplumsal bir §eydir; "universal" ve "nesnel" 
degildir. Teleskop, Galileo ic;in Ay'a bakilan penceredir; eninde 
sonunda s1mrlan belirli bir pencere. Daha geni§ bir pencere, daha 
geli§mi§ bir teleskop, daha biiyiik ve geli§mi§ bir laboratuvar daha 
"universe!", daha "nesnel" degildir, daha fazla entelektiiel emek, 
daha fazla insan i§e kan§tig1 ic;in daha "toplumsal"dir. 0 nedenle, 
arac; ya da laboratuvar, bilimsel bilginin olu§umunda, doga 

taraf1nda yer almaz. Ne teleskop ne de doga konu§ur; konu§an her 

durumda konu§amayan §eyler ad1na konu§an sozcii, yani 

Galileo'dur. Bilimsel bilgi gen;ekten Doga hakk1nda bilgidir; ama 

bilimsel bilginin olu§umunda Doga ikinci dereceden bir konuma 
sahiptir; onun varhg1 §arttir: fakat yukandaki ac;1klamadan da 
anla§1lacag1 iizere, hic;bir §ekilde nihai belirleyici degildir. Bilimde 

iki tiir doga vardir: birincisi popiiler bilimin veya hazir-bilimin 

(ready made science) sundugu bilimsel cemaatin var olduguna 
inand1g1 Doga'dir; ihtilaflann nedenidir. nihai belirleyicisidir. 

Bilimsel ortodoksinin kati c;ekirdigidir, me§ruiyet kazanm1§ 

bilginin sundugu §eydir; epistemik monopoliin onayindan gec;mi§ 
varhktir, stati.ikoyu tcmsll cdcr. 0, yukarda "Tann" analojisiyle 
tan1mlad1g1m1z Doga'dir. ikinci Doga ihtiyaflann nedeni degil 
sonucudur. Bu, fiiliyatta bilimde yer alan dogadir; rolatiftir, 
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degi§ebilir. Bilimsel cemaat onu hazir bulmaz, daha r;ok in~a eder. 
Bu durumda doga, modern epistemik cemaatin veya bilimsel 

cemaatln in§a ettlgi §eydirl. 

6zetlemek gerekirse, bilimsel yaz1lann in§as1nda bilim 

adamlan iki otoriteye ya da miittefige bm;;vururlar: Epistemik 
cemaatin iiyesi durumundaki meslekta1?lar ve Iaboratuvar (doga). 
Birincisinde daha fazla otoritcyc bw~vuru daha fazla gi.ivenilirlik 
armagan eder; ikincisinde bilimsel ihtilaflann sona erdirilmesinde 
daha inand1nc1 olan daha geli1?mi1? ve daha bi.iyiik bir laboratuvara 
sahip olan tarafbr. Daha biiyi.ik ve geli§mi§ bir laboratuvar daha 

fazla lojistik kaynakbr ve dolayis1yla daha gu~lii bir miittefik veya 
otorite te§kil eder. 

Bilimsel cemaat i~inde bilimsel bilginin me§ruiyet ve 
guvenilirlik elde etme siirecinin ii~iincii &!1amas1nda mesleki 
bilimsel dergiler yer ahrlar. Bilimsel yaz1 ya da makalenin nas1l 
in~a edildigine yukarda temas etmi~tik: Bir dii~iincenin "bilimsel" 
s1fabn1 hak edebilmesinin veya "bilimsel" stati.i.si.i. 
kazanabilmesinin temel §artlanndan biri onun yaz1ya 

dokiilmesidir. Yaz1ya dokiilmemi§ hi~bir du§unce bilimsel degildir; 

r;iinki.i bir du§iince 1ancak yaz1h formla bilimsel cemaatln diger 
i.iyelerinin gori.i§ ve degerlendirmelerine ar;1k hale gelebilir. 

Bilimsel dergi, bir giivenilirlik elde etme, bir me§ruiyet 
kazanma arac1dir. Bir bilimsel disiplinin, bir bilimsel gelenegin, bir 

bilimsel cemaatin en iyi gostergesi, mesleki bir derginin varhg1dir. 
Bilimsel ya da modern epistemik cemaat bagh bulundugu gelenegin 
di.i§iince formlann1, norm ve degerlerini, ama~ ve r;1karlann1, 
kelimenin en geni§ anlam1yla kiiltiiriinii bir bilimsel dergiyle 
me§rula§tlnr. Bilimsel dergisi olmayan bir bilimsel cemaat 
dii§iinmek hemen hemen imkans1z bir §eydir. Bilimsel dergi, bir 
ileti§im arac1dir ve ileti§ime konu edilemeyen hi~ bir dii§i.ince 
genelde bilgi, ozelde bilimsel bilgi olamaz. Bilimsel dergi 

meslekta§lar veya cemaatin iiyeleri aras1nda bir yard1mlat;;ma ve 

I LatourB., Science in Action, ss. 69-70, 96-99 
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dayanu;;ma duygusu dogurur ve ara§tirma faaliyetinin belirli bir 
yonde kanalize olmas1n1 saglarl. Bilimsel dergi, bilginin, bilimsel 

cemaatler aras1nda ileti§imini saglar. 0 nedenle, bilimde, 
birbirinden izole edilmi§ cemaatler yoktur: bilimsel dergilerin 
saglad1g1 ileti§im ortam1 i<;inde birbirleriyle i<; i<;e ge<;mi§ cemaatler 

vard1r2. Dergi, gelenegin gostergesidir: o yoksa dii~iince gelenegi de 
yoktur. Eger bilimsel bilginin bilimsel cemaatin entelektiiel miilku 

oldugu yolundaki tez dogruysa. bilimsel dergi. bu entelektuel 

miilku belgeleyen §eydir. 

Giivenilirlik elde etme veya kabul gorme arzusu, bilim 

adamlann1, kendi epistemik cemaatlerinde ula§tlklan sonu<;lan, 
onlan yayinlamalan konusunda tahrik eder3. Bilim adam1 ula§tig1 
bilimsel sonu<;lan yay1nlamad1gmda, bu sonu<;lann hi<; bir anlam 
ifade etmeyecegini bilir. <;alu;;malar1n1n degerini tesbit ve ula§tig1 

sonu<;lann oncelik hakk1m tescil ettirmek i<;in onlan, mesleki veya 
bilimsel bir dergide yayinlamahdir4. <;iinku bu goru§ler bilimsel 

cemaatin diger iiyeleri ve diger cemaate mensup bilim adamlan 

taraf1ndan degerlendirilmedigi, ele§tiriye tabi tutulmad1g1 surece 

"bilimsel" bilgi statusu ve dolayisiyla guvenilirlik ve me§ruiyet elde 
edemeyecektir. One siirdi.igi.imi.iz herhangi bir bilgi iddias1n1n 
kaderi ba§kalann1n elindedir; bir kabul ya da reddedeni 
bulunmad1g1nda bilgi bir hi<;tir. 

Bilimsel derginin i§leyi§ bi<;imi ayn1 zamanda, epistemik 

monopoliin etkisinin ve oneminin en a<;1k bi<;imiyle ortaya <;1ktig1 

yerdir. Bilim adam1 <;ah§mas1n1 yayinlamak zorundadir, fakat bu 
yay1mlama i§lemi rastgele ger<;ekle§mez: "bilimsel dergi" dedigimiz 

1 ZirnanJ.M.F.RS .. Public Knowledge, ss.104-105. 

2 Namer G .. "The Triple Legitimation: A Model For the Sociology of 

Knowledge", Society and Knowledge/Contemporary perspectives In the 

Sociology of Knowledge, Eds.: Stehr and Meja, s.213. 

3 Hagstrom W. 0., The Scientific Community, s.16. 

4 Kneller G. F., Science as a Human Endeavor, ss.202-204. 
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krumun i§leyi§ mekanizmas1n1n kurallan h;;inde gerc,;ekle§ir. 
Burada onemli olan, dergi editori.iniin varhg1 ve icra ettigi gorevdir. 
Editorler genellikle, uzmanhk alan1ndakl blllm adamlanndan 
biridirler; gOrevleri yay1nlamalan ic,;in kendilcrinc verilen yazllan 
bir degerlendirmeye tabi tutarak yayinlamp yayinlanmayacaklanna 
karar vermektir. Editorliik kurumu ve editor, biitiin bir bilim 
ii;;letmesinin, etraf1ndan dondugu dingil c,;ivisidir1. Editorler, bilim 
sosyolojisinde yayg1n kabul gormii§ bir adlandirmayla "billmin efik 
bek~lleri" (gatekeepers of science)dirler2. 

Editorler, bilimsel ya da epistemik monopoliin ajanlandirlar; 
bilimsel cemaatin ortodoksisinden veya statiikosundan yanadirlar 
ve onun temsilcisidirler. Editoriin gorevi yaln1zca diger bir 1os1m 
kurumsal kontrolleri yapmak degildir; ayn1 zamanda daha da 
6nemli bir gorevi yerine getirir ve epistemik kontrolu de 
gerc,;eklei;;tirirler. Bilimin e§ik bekc,;ileri, yaptiklan ii;;le, bilimsel 
enformasyonu kontrolleri altinda tutarlar. 0 nedenle, c,;ok dogal 
olarak, epistemik ortodoksiye veya statukoya uymayan metinler, 
bilimsel dergiye gtrii;; hakk1 elde edemezler: Bilim adam1n1n 
yaz1s1n1n, ic,;inde yer ald1g1 cemaatin dergisinde yayinlanmamas1, 

onun epistemik cemaatin inanc,;lanna, norm ve degerlerine, amac,; 

ve c,;1karlanna uyum gostermemesi anlamma gelir. 

Bununla birlikte, bilimde ei;;ik bekc,;iligi gorevi,yaln1zca 
editorliik kurumuyla s1nirh degildir. BU.tun bir bilim ii;;letmesi 
ic,;inde editorlerin fonksiyonlanna benzer fonksiyonlan dile getiren 
c,;ok sayida rol vardir ve bunlar da ei;;ik bekc,;isi kategorisi albnda ele 
ahnabilir. Kimse, bilimsel cemaate giri§ hakk1 kazanmadan 
cemaatin bir iiyesi ya da bilim adam1 statiisu kazanamaz: hic,;bir 

bilgi iddias1, epistemik statiikoya boyun egmeden, "bilimsel bilgi" 

1 Ziman J.M.F.RS., Public Knowledge, ss.111-112. 

2 Crane, Diana, "The Gatekeepers of Science: Some Factors Affecting the 

Selection of Articles for Scientific Journals", The Sociology 1f Knowledge/A 

Reader, Eds.: Curtis and Petras, s.489. Konuyla ilgili olarak ke?.a, Rawetz J. 

R, Sclentlflc Knowledge and Its Social Problems, ss. 250 vd .. 
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statusu elde edemez. 0 nedenle, fiiliyatta bilimde, bilimsel 
cemaate giri§i kontrol altinda bulunduran her kurum e§ik bek<;iligi 

rolunu ustlenir. Bu cerc;eve ic;inde, egitim kurumlanna giri~ten 
ara~tirma alanlann1n belirlenmesine. egitim kurumlanna aynlan 
mali destegin belirlenmesinden, bilimsel ara§t1rma alanlann1n 
belirlenmesine kadar birc;ok §ey, epistemik monopolun kontrolunu, 
dolayis1yla e§ik bekciligini gerektirir. Akademik bilimde kursu 
ba§kanlan, universite yoneticileri, hi.ikumet ya da devletle bilim 
i§letmesi aras1ndaki kompleks ili§kileri di.izenleyen bilim adam1 
danu~manlar: butun bunlann hepsi bilimin e§ik bekciligi gorevini 
icra ederlerl. 

Bilimsel bilginin izledigi sosyal yolun son a~amas1nda kitle 
ileti§im arac;lan yer ahr. Bu ileti~im arac;lanyla bilgi i.iretildigi 
arai;;tirma cemaatinden, geni§ anlam1yla bilime inanan mi.iminlerin 
olu§turdugu bilimsel epistemik cemaate intikal eder. Soz konusu 

I Konu, bu ara$tmnanm c;en;;evesini 3$hg1 ic;in burada yalmzca klsaca temas 

etmekle yetindik. Bu konuda bkz., Kaplan, Norman, The Role Of the 

Research Administrator", Science and Society, Ed.: Norman Kaplan, Rand 

McNally and Company, Chicago 1965, ss.211-228. Bu kitap Kaplan'm 

makalesi d1$mda konuyla ilgili ba$ka birc;ok c;ah$mayi da ihtiva etmektedir. 

Kidd, Charless V.,"American Universities and Federal Research", The 

Sociology of Science, Eds.: Bernard Barber and Walter Hirsch, The Free 

Press. New York 1967, ss. 394-416.: Bilim Hukiimet, bilim politika il1$kileri 

konusunda aynntih bir c;ah$ma ic;in, Blume, Stuart S, Toward A Political 

Sociology of Science, The Free Press, New York 1974. Bilimle egitim 

kurumlan arasmdaki il1$ki ic;in Ziman, John, F.R.S., Teaching and Leaming 

about Science and Society, Cambridge University Press. Cambridge 1980. 

Bilimin ve Bilimsel bilginin ve dolay1s1yla bilimsel cemaatin, bilim ve bilim 

kurumlan d1$mdaki muttefikleri ic;in Latour B., Science In Action, ss. 145-

76.; ve keza bilim endustri ili~kileri tcln, Rawetz J. R. Scientific Knowledge 

and Its Social Problems, ss. 11-68, 317 vd .. Bilim ve sava$ teknolojisi 

arasmdaki lli~ki lcln emplrik yaz1lardan olu~~m $U lkl ciltllk derlemeye bkz. 

Mendelshon, EvereU and Smith M.R. and Weingart P. (Eds). Science, 

Technology and the Military, Culvar Academic Publishers. 

Dordrecht/Boston/London 1988. 
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cemaatln kabulunu elde etmi~ her bilgi unsuru artik "bilimsel" 
statusii kazanm1~ ve · boylece giivenilirlik ve me~ruiyet siireci 
tamamlanm1~ olur. Bilimsel cemaat icinde. belirli bir bilgi iddias1 
konusunda bir konsensus gercekle§tiginde. bir bilimsel ihtilaf da 
sona ermi~ demektir. Bir bilimsel ihtilaf sona ermi~ ve dolayis1yla 
bundan boyle bir kara kutu kapanm1~tirl. 

Yukanda ac1klamaya ~ah~tig1m1z iizere, birey bilim adam1n1n 
bilgi iddias1, eplstemik monopoliin onay1ndan veya giivenilirlik 
siirecinden gecmeksizin "bilimsel bilgi", "giivenilir bilgi'' statiisii 
kazanamaz. Bilgi kolektlf tarzda i~leyen bir siirecin iiruniidiir. 
"Dogru" veya "giivenilir" bilgi. epistemik cemaatin, epistemik 
monopoliin onaylad1g1 bilgidir; "Dogru" veya "giivenilir" bilgi, 
epistemik statiikoya boyun egen bilim adam1n1n ortaya koydugu 
bilgidir. Bilgi iddialan, bilgiyi iireten bilim adamlann1n daha 
Cinceden tcselle§tirilmi§ bulunduklan bir k1s1m onvarsayimlarla, 
dogma ya da inanclarla zaten uyum icindedir; bu onvarsayimlar ve 
daha bircok unsur epistemik cemaatin "ortak alt-kiiltiirel 
matriksi"ni, ba§ka bir soyleyi~le "kurulu bilgi"yi olu~tururlar2. Her 
epistemik cemaat gibi bilimsel cemaat de bu matriksten sapmalara 
kar~1 hassastir1: bilgi "tutucu" (conservative)dur. Bunun nedeni, 
bilginin dogas1nda ya da yap1s1nda "tutucu" herhangi bir ogenin 
bulunmas1 degildir; bilgi, iiretildigi epistemik cemaat tutucu 
oldugu icin tutucudur. 

Bir epistemik cemaatin varhg1ndan soz etmek. bir epistemik 
statiiko'nun, bir epistemik gelenegin, bir epistemik monopoliin 

1 Namer G., "The Triple Legitimation: A Model For the Sociology of 

Knowledge", Society and Knowledge, Eds.: Stehr and Meja, ss. 218-219. 

Yukarda b11gintn izledigt, "toplumsal yol"un a!?amalan !?eklinde t;izdigimiz 

~er~eve gayet tabll idealize edilmi~ btr ~er~evedir. Zaten amaclllll7.. s6z konusu 

toplumsal yolun aynnttl1 bir haritasm1 sunmak degil, epistemik monopoliin 

herhangi btr du~imcentn ''bilimsel bilgi" statusu kazanmaktaki etkin roh1ne 

dikkat t;ekmektl. 

2 Tudor A, Beyond Empiricism/Philosophy of Science in Sociology, s. 187. 
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varhg1ndan soz etrnektir. Bilgi, rne§ruiyet arrnagan edilrni~ gi.ic;ti.ir. 
Bilginin rne~ruiyeti, bilgiyi iireten ki~1n1n, bilgiyi iireten cernaatin 
rne$ruiyetidir. Bilimsel bilginin giivenilirlik veya me~ruiyeti, 
bilimsel cemaatin giivenilirligi ve me~ruiyetidir. Bilgi, me§ruiyet 
arrnagan edilmi§ giictiir: bilginin giicii, bilimsel cemaatin giiciidiir. 
Burada, giiniimiizde de varhg1n1 siirdiiren episternik cemaatler 
aras1nda, en giivenilir bilginin veya en me§ru bilginin "bilimsel 

bilgi" oldugu, dolayis1yla bilimsel cemaatin en gii<;lii cemaat 
konumunda yer ald1g1 kaydedilmelidir. 

Daha once bir vesileyle belirtUgtmiz i.izere, bilimsel ya da 
modern epistemik cemaat iki diizeyde var olur: Dar anlamda 
fazhs1yla sosyalize olmu§ birey bilim adamlanndan olu§an 
ara~tirma cemaatleri ve geni§ anlarnda bilime inanrn1~ 

"miiminler"den olm;an global bilimsel cemaat di.izeyinde. Boylece, 
global bilimsel cemaat, birbiriyle i<; i~e gec;mi§ arai;;tirma cemaatleri 
ve §ebekelerinden olu§ur. Farkh gelenekleri temsil eden bu 
cemaatler aras1nda genellikle bir rekabet soz konusudur ve bu 
rekabete yon veren §ey, Darwin'ci "dogal seleksiyon" ilkesidir. 
Ancak yine de soz konusu ara§tirma cemaatleri, onlan "bilimsel 
cemaat yapan" en genel esaslar konusunda ortak ozelliklere 
sahiptirler. 

Yukandaki a~1klamadan da anla§1lacag1 i.izere dar anlamda 
episternik cemaatler veya ara§tirma cernaatleri toplumsal bir 
bo§luk icinde yer almazlar: c;ok sayida kiicuk epistemik cemaatle 

birarada yer abrlar. Yorumun bu a§amas1nda, global diizeyde 
bilimsel cemaatin de bm~lukta yer almad1g1 vurgulanmahdir. 
Bilimsel cemaat, bir referans c;ercevesi i<;inde anla$1lma11dir ve onu 
ayird etmemizi saglayan ~ey, "mitik", "dini" vb. bilimin d1~1nda yer 
alan cernaatlerin varhg1dir. Gi.ini.imi.izde, bilimsel cemaati anlamb 
k1lan cemaat ozellikle dini cemaattir. Tarihi geli§imi ic;inde ele 
al1nd1g1nda, bilimsel cemaatin, dini cemaate ragmen dogdugu ve 
geli~tigi apac1k bir~eydir. 

Bilgi rne§rula§bnlrm$ gi.ic;ti.ir: bilimsel bilginin gi.icii bilirnsel 
cemaatin giiciidiir, demi§tik. Bilirnsel bilginin "evrenselligi", 
bilimsel bilginin bir k1s1m "kendinde ic;kin" ozelliklerine atlfla 

134 



a~1klanamaz; bilimsel bilgi "dogas1nda" evrensel ogeler bulundugu 
i~in evrensel degildir; onu iireten ve me~rula~tiran epistemik 
cemaat gu~lii oldugu ve bu giicun me~ruiyeti yayg1n kabul gordiigii 
i~in evrenseldir. Bu ~alu~mada o nedenle, yanh~ ve yayg1n 
"universallik" dogmas1na kar~1 ~1kllm1~br. Daha once guvenilirlik 
bahsinde "mali kapital"in "epistemik" kapitale nasll donu~tugunu 
hatirlayahm: bilimsel cemaatin giicii, bilimsel bilginin giicii ve 
me~ruiyeti, bilimsel bilginin evrenselligi ve giivenilirligi. 
arkas1ndoaki miittefik hesaba katllmadan degerlendirilemez. Bu 
muttefik modern anlam1yla "davet"tir. 
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Epistemik cemaat konusunda yukanda sergiledigimiz 
goru~lerin 1§1g1nda, bilimsel epistemik cemaatin konumu, §U 

idealize edilmi§ §emayla daha ac1k ve net bir bi<;imde gosterilebilir: 

$ekil: 1 Epistemik Cemaat 

$emadan da anla~1lacag1 uzere butun bilimsel epistemik 
cemaatleri icine alan ve ( 0 ) i~aretiyle gosterdigimiz bilimsel 
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gokkubbe Shils'in soziinii ettigi evrensel bilimsel cemaatin, bm~ka 
bir soyleyi~le bilimsel epistemik imparatorlugun s1n1rlar1n1 i~aret 
etmektedir. Merkezde "goriinmeyen kolej" yer ahr ve burada ilgili 
epistemik imparatorlugun onderleri ikamet ederler. Goriinmeyen 
kolej Kuhn'cu tertmlerle "paradigmatik cemaat", Shils'in tertmiyle 
"merkez"dir. GC>riinmeyen kolej "yaraticilar"1n, diger epistemik 
cemaatler ise "tekrarlayicdar''1n ikamet ettigi yer, yani "~evre"dir. 
ikinciler, fiiliyatta bilimde edilgin olanlardir: Onlar "uydu" 
cemaatlerdir. Goriinmeyen kolej. bilimsel bilginin iiretildigi veya 
in~a edildigi yer degildir sadece; ayn1 zamanda, bilimsel cemaatin 
degerlerinin, norm ve inanclann1n, ilgi, amac ve 91karlann1n, 
ara~tirma ve inceleme nesnelerinin ya da olgulann1n, Doga'n1n 
bizatihi kendisinin in~a edildigi yerdir. Tablodaki oklann yonii, 
ileti~im ve etkile~imin yonunii de gostermektedir. 6nemli olan 
'merkez'dir. Bilimin evrenselligi, "epistemik merkez"in 
evrenselligidir. Bilimin ve bilimsel bilginin evrenselligi, bilimsel 
cemaatin norm ve degerlerinin, dogma ve geleneklerinin. bilimsel 
cemaatin ·dilinin, amac ve c1karlann1n evrenselligidir. Evrenselligin 
kaynag1 merkezdir. Qevre ile ilii;;kisi gozoniinde bulundurularak ele 
ahnd1g1nda "epistemik merkez". ilgili evrensellik skalas1 iizerinde 
tam bir otortte ve monopoldur. 

Evrensellik; pek yayg1n kabul gormeye devam eden bu dogma, 
bilimsel bir hakikat degildir; epistemik merkezle epistemik c;evre 
aras1ndaki ili~ki sonucu ortaya 91km1~ bulunan bir degerdir; 
epistemik c;evrenin merkeze atfettigi bir deg er. Evrensellik, 
epistemik cevre taraf1ndan me~ru sayilan bir giicii, epistemik 
merkezin giiciinii dile getirir daha cok: "hakikat"in degil, giic'iin 

fonksiyonudur.Bir analojiyle ac;1klamak gerekirse, epistemik 
merkezin, epistemik cevre iizerindeki giic; ve etkisi, Katolik 
kilisesinin h1ristiyan miiminler iizerindeki giic; ve etkisi gibidir. 

Bilimin evrenselligi, bilimsel epistemik cemaatin 
evrenselligidir: bilimin evrenselligi, bilimsel epistemik merkezin 
giiciiniin, yeryiiziindeki diger tiirde epistemik cemaatlere oranla, 
daha fazla sayida insan ve toplum tarafmdan me~ru sayilm1~ 
bulunmas1n1 dile getirir. Bilimsel bilgi, diger bilgi tiirleri 

137 



kar~1s1nda. daha "dogru", daha "nesnel" (objective) oldugu i~in 

evrensel degildir; bilimsel bilginin. kendi dogas1nda bir evrensellik 
kodu bulundugu varsayilarak da evrenselligi iddia edilemez. Hic;bir 
bilgi turii, dogas1nda bu tiir ozel kod'lar ta§1maz. Bilimsel bilgi 
bilimsel epistemik merkez, diger tiirden epistemik cemaatlerden 

daha guc;lO. bir epistemik cemaat oldugu, bilimsel epistemik 
cemaat, diger epistemik cemaatlerden daha fazla lojistik destege, 
daha fazla sayida miittefige (ekonomi, devlet vb.) sahip bulundugu 
i<;in evrenseldir. 

Epistemik c;evrede yer alan uydu epistemik cemaatler, 
kurallan, standartlan, s1n1rlan epistemik merkezce belirlenmi§ 
bulunan bir oyun ya da faaliyeti icra ederler. Uydu epistemik 
cemaatler tarafindan in§a edilen bilgi, epistemik merkezin norm, 
dil, standart, dogma, gelenek, amac; ve c;1karlar1na uygun olmahdir; 
aksi durumda hic;bir §ekilde "bilimsel bilgi" statusu 
kazanamayacaktir. Dahas1, c;evrede yer alan uydu epistemik 
cemaatler, epistemik merkezin ve dolay1s1yla, global diizeyde 
epistemik cemaatin temel norm, deger, standart, amac;, dil ve 
degerlerini de sorgulayamazlar; c;iinkii bu ele§tiri veya sorgulama 

i§leminin iistesinden gelmelerini saglayacak lojistik destekten 
mahrumdurlar. Bu bir "giic;" sorunudur; daha giic;lii olmak daha 
fazla lojistik destege sahip bulunmak, daha fazla miittefige sahip 
olmaktir. 0 nedenle, epistemik cemaatin temel normlann1, 
degerlerini, dilini, standartlann1, amac; ve dogmalann1 sorgulama 
ve degi§iklige ugratma hakk1, epistemik merkezin iistesinden 
gelebilecegi bir i§tir. 

Daha once belirtmi§ bulundugumuz ve tablodan da 
anlu~ahcag1 iizere, epistemik cemaat iki diizeyde varolur. Epistemik 
cemaat dar anlamda, bilgiyi in§a eden uzmanlann olu§turdugu 
"arafJbrma cemaati", "paradigmatik grup", "sosyal ~evre", 
"goriinmeyen kolej"; geni§ anlamda, epistemik merkeze ve 
dolayis1yla epistemik merkezin norm, dil, gelenek, am1c;, c;1kar ve 
standartlanna bagh bir "miiminler" toplulugudur. Epistemik 
cemaatler "toplumsal bir botluk"ta varolamazlar. ilkin global 
diizeyde epistemik cemaat, ayn1 temel epistemik norm, deger ve 
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dogmalara, ayn1 dile, ayn1 amac ve ~1karlara, ayn1 temel 
standartlara bagb ~ok sayida birbiriyle icice ve dolayis1yla birbiriyle 
etkile~im halinde cemaatten olu§ur. Bu alt epistemik cemaatlerin 
kendilerine has gelenek, dil, norm ve degerleri, ama~lan ve 
dogmalan bulunabilir; ancak bu farkhhklar ikinci diizeyde 
farkhhklardir ve onlann global diizeyde epistemik cemaatten 
kopmalanna yol a~maz. Global diizeyde epistemik cemaat, en genel 
ve en temel normlan, degerleri, standartlan, ama~ ve ~1karlan 
sembolize eder. Alt epistemik cemaatler aras1 farkhhklar radikal 
farkl1hklar degildir ve bu nedenle alt epistemik cemaatler epistemik 

imparatorluk i~inde yer almaya devam ederler. Ciinkii burada 
belirleyici olan epistemik cemaatlerin bizatihi kendileri degildir 
yaln1zca: ayn1 zamanda radikal farkhhklar ta§1yan ba§ka tiirde 
epistemik cemaatlerin veya epistemik imparatorluklann varhg1d1r 
da. ikinci olarak, epistemik cemaatler fiiliyatta, mitik epistemik 
cemaat, dini epistemik cemaat, bilimsel epistemik cemaat gibi 
farkh epistemik cemaatler toplumda ayn1 zamanda ve yanyana 
varolabildikleri icin de toplumsal bir bo§lukta yer almazlar. 
Bilimsel epistemik cemaate "bilimsel" anlam1n1 veren ve bu suretle 
onu anlamh k1lan, kendinden radikal bicimde farkh ba§ka 
epistemik cemaatlerin varhg1d1r. Tarihi a~1dan bak1ld1g1nda 
bilimsel epistemik cemaat daima mitik ve dini epistemik 
cemaatlerle yanyana varolagelmi§tir. "Bilimsel bilgi", "mitik" ve 
"dini" diye kendisinden farkh bilgi tiirleri bulundugu icin "billmsel" 
bilgidir, bilimsel epistemik cemaat, mitik epistemik cemaat ve dini 
epistemik cemaat gibi farkl1 tiirde epistemik cemaatler bulundugu 
icin "bilimsel" epistemik cemaattir; bilimsel bilgi ve bilimsel 
epistemik cemaat dogas1nda bir "bllimsellik" kodu ta§1d1g1 icin 
degil. 6teki epistemik cemaatler ve oteki bilgi tiirleri, bilimsel 
bilgiyi, bilimi ve bilimsel epistemik cemaati kendilerine atifla 

anhyabilecegimiz bir referans cercevesi te~kil ederler. Diger 
epistemik cemaatler ve bilgi tiirleri bize, bilimin s1n1rlann1 ve 
anlam1n1 kavrayabilecegimiz referans noktalan verirler. 

Yukanda ele ald1g1m1z husus, meta-bilimler alan1nda 
akademik diinyada uzun siiredir tarti~1lagelen bilimde "s1mr ~lzgtsl 
~ekme problemi" (the problem of demarcation)ne tekabiil 
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etmektedir ve burada al ti cizilmelidir. Kisaca dile getirmek 
gerekirse bllimde smir ctzglsl problem! ~udur: I31limscl bilgiyi, 
sahte bilgiden, bilimsel bilgiyi metafizikten, bilimsel bilgiyi dini, 
mitik ve ideolojik bilgtden, bilimi sahte bilim, metafizik, mit, din 
ve ideolojiden ayirmamiz1 saglayacak evrensel kriterler var m1dir ve 
eger varsa bu kriterler nelerdir, neler olmahdirl? Bilim felsefesi 
alan1nda hala tart1§1lagelen, ancak, bize gore, yaln1zca "mantik" 
diizeyinde bir tartl§ma oldugu i<;in bir sonuc ahnamayan s1nir 
<;izgisi cekme problemine burada, yaln1zca epistemik cemaat 
konusunu ilgilendirdigi ol<;iide yer vermeliyiz. 

Bilimsel bilgi ile bilimsel olmayan bilgi tiirleri, bilim ile bilim
d1~1 aras1ndaki ayinm veya s1nir <;izgisi, bilimsel bilgi ile mitik 
bilgi, bilimsel bilgiyle dini bilgi, dolay1s1yla bilimsel epistemik 
cemaatle, mitik ve dini epistemik cemaat aras1ndaki s1nir 
<;izgisidir. Bilimsel, mitik ve dini bilgi, kendilerini "bilimsel", 
"mitik" ve "dini" bilgi diye te~his etmemizi saglayacak tiir belirten 
kendilerinde i<;kin dogal kod'lar ta§tmazlar. Hi<;bir bigi tiiri.i, kendi 
dogas1 geregi "bilimsel", "mitik" ve "dini" degildir; onlara tiirlerini 

armagan eden ve kendilerini belirli tiirden bilgiler olarak te~his 

ederek etiketlen1emizi saglayan ~ey, bilgiyi in~a eden, i~leyen ve 
akredite eden insanlardir. Yani epistemik cemaattir. Onemli olan, 
bilginin ne tiirde bir epistemik cemaat tarafindan in§a edildigidir. 
Bilgi kolektif bir in~a faaliyetinin uriiniidur: dolayis1yla bilginin ne 

1 Bilimde smir ~izgisi ~ekme problemi i~in, Popper. Karl R, The Logic of 

Scientific Discovery, Sixth Impression, Hutchinson and co. Ltd., London 

1972, ss. 34-48, Popper K. R.. Conjectures and Refutations/The Growth of 

Scientific Knowledge, Fourth Edition (Revised), Routledge and Kegan Paul. 

London 1972, ss.253-280.; Miller, David (Ed.). A Pocket Popper, Second 

impression, Fontana Press. Glasgow 1987. ss.118-130. Problem en iyi ~u 

makalede tart1~llmaktadir: Lakatos, Imre, "Falsification and the Methodology 

of Scientific Research Programmes". Criticism and the Grovth of Knowledge, 

Eds.: Imre Lakatos and Alan Musgrave, ss.197-203. Pozitivizm, smir 

belirleme i~leminde "ol~ii"nfm "dogrulama oldugunu savunur. Bkz. Ural 

~afak, Pozltlvlst Felsefe/Blllmde ve Felsefe de Dogrulama, Remzi Kitabevi, 

lstanbul 1986. 
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tiirden bir bilgi oldugu, onu in§a eden, i§leyen, idame ettiren, 
kullanan epistemik cemaatin kimligine baghdir. Mitik, dini ve 
bilimsel bilgi, onlan in§a eden toplumsal varolu§ bir;imleri, farkh 
toplumsal varolu§ bir;imleri olduklan, onlan in§a eden i§leyen ve 
akredite eden ve intikal ettiren epistemik cemaatler, farkh 

otoritelere, dillere, dogmalara, geleneklere, amac ve c1karlara bagh 
bulunduklan icin farkhdirlar. Bilimin s1n1rlan, dini epistemik 
cemaatin otoritesinin giiciiniin etkisini kaybettigi yerde 
aranmahdir. Bilgi tiirleri, onlan in§a eden epistemik cemaatler 
farkh olduklan icin farkhdirlar; bilgi tiirleri farkh bilgi tiirleri 
olduklan icin epistemik cemaatler farkl1dir degil. Nihai belirleyici 
"bilgi" degildir: epistemik cemaattir; <;iinkii bilgi neden degil bir 

sonuctur. 

Bilginin s1nirlan onu ini;;a eden pristemik cemaatin 

s1n1rlar1dir; bilimin ve bilimsel bilginin s1n1rlan onlan in§a eden, 

i§leyen, akredite ederek gelecek ku§aklara aktaran epistemik 
cemaatin s1n1rlandir. Bu, diger bilgi tiirleri i<;in de ge<;erlidir. 

Bilimde s1mr <;izgisi probleminin, tarihi sure<; i<;inde yalnizca 
bilimsel epistemik cemaat i<;inde ortaya c1km1§ bir problem 
oldugunu ve yalnizca bilimsel epistemik cemaate ozgii bir problem 
oldugunu vurgulamak onemlidir. Dolay1s1yla, bilimle bilim-d1§1 
aras1ndaki smir ~izgisini bclirlemc misyonu, bilimsel epistemik 
cemaatin misyonudur. Neden? Bu <;ah§mada benimsedigimiz 
stratejiyle bu soruya bir cevap vermek miimkiindiir: s1nir belirleme 

misyonu veya faaliyeti bir imtiyazdir; bir i;;eyin s1n1rlann1 
belirlemek, onun ve onun du~1ndakilerin halklann1, faaliyet alan1n1 
belirlemektir. S1nir belirleme misyonu, ba§ka herhangi bir §ey 

taraf1ndan verilmi§ bir imtiyaz degildir; gii<;ten dogan bir 
imtiyazdir. Bu hayatin diger alanlannda da boyledir. S1nir 
belirleme faaliyetinde "hakem" roliinii kim iistleniyor? 6nemli 
olan, bu soruda z1mnen i<;erilmi§ bulunan cevaptir. Hakem roliinii 
kim iistleniyor demek, daha gii<;lii olan kimdir demekle ayn1 §eydir. 
Boylece bilimle bilim-d1§1 aras1ndaki hudut tayini bilimsel 

epistemik cemaate ait bir misyondur; ciinkii bilimsel epistemik 

cemaat, diger epistemik cemaatlerden daha giicliidiir; ciinkii, diger 
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epistemik cemaatlerden daha fazla lojistik destege ve miittefige 
(devlet ve ekonomi gibi) sahiptir. Diger taraftan manttksal a~1dan 
baklld1g1nda, bu gii<;lii olma durumu du~1nda, bilimsel bilgi ile 
bilimsel olmayan bilgi tiirleri, bilim ile bilim-d1§1 aras1ndaki 
s1nirlan belirleyebilecek iiniversel hakem konuinunda mitik, dini 
ve bilimsel epistemik cemaatler d1§1nda dordiincii bir cemaat, daha 
yerinde bir soyleyi~le, bir hakimler cemaati, bir list mercii yoktur. 

Bi.itiin bir insanhk tarihi i<;inde epistemik cemaatler; ic;inde 
yerald1klan toplumlarda, <;ok canahc1, <;ok onemli bir konuma 
sahip olagelmi~lerdir. 0 nedenle epistemik cemaat, diger herhangi 
bir varolu§ bi<;iminden c;ok daha "stratejik" bir varolu§ bit;imidir. 
Stratejiden sozetmek, toplumsal ili§kileriden sozetmektir. izole 
edilmi~. tecrit edilmi~. yahtilm1~ olan1n soziiniin edildigi yerde 
stratejinin de sozii edilemez. Daha stratejik bir konum demek, 
daha yogun ili~kiler demektir. 

Epistemik cemaati stratejik k1lan ilkin, global di.izeyde 
epistemik cemaatin, birbiriyle rekabet halinde ve yogun ili~ki 

i<;inde c;ok say1da epistemik cemaatten olu~mas1; ikincisi, 
toplumda birbirinden radikal §ekilde farkh, yine yogun ili~ki i<;inde 
ve rekabet halinde, birden fazla global epistemik cemaatin birarada 
yeralmas1dir. Soziin geli§i, tarihi a<;1dan bakild1g1nda, bilimsel 
epistemik cemaat dini epistemik cemaate ragmen dogarak geli§mi~ 
bir cemaattir. Epistemik cemaati stratejik k1lan faktorlerin 
ii<;i.inciisi.i ve belki de en onemlisi, bilgiyi ve epistemik cemaati, 
gayet tabii bu arada bilimsel bilgiyi ve bilimsel epistemik cemaati 
motive eden §eyin, daha once onem1n1 belirttigim 
ziizere,"ihtilaflar" olmas1dir. ihtilaflar ii<; diizeyde yerahrlar: global 

epistemik cemaatte yeralan alt-epistemik cemaatler aras1 ihtilaflar, 

global epistemik cemaatler aras1ndaki ihtilaflar ve alt-epistemik 
cemaatlerin mensubu cemaat iiyeleri aras1ndaki ihtilaflar, i§te 
epistemik cemaatler, rekabet ortam1nda yerald1klan i<;in stratejik 
toplumsal varolu§ bi<;imleridir. Hi<;bir epistemik cemaat, 
ya§amas1n1, ayakta kalmas1n1 saghyacak bir stratejiye 
ba~vurmaksizm varolmayi si.irdi.iremez. 
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Eger Hanson'1n ve Kuhn'un 1 dile getirdikleri gibi bilimsel 

ke~fin "mantig1"ndan degil yaln1zca "Psikolojisi"nden 

sozedebilecegimiz tezi dogruysa ve eger, bilimsel ke~if bir k1s1m 
apa~1k "kurallara" dayanmiyorsa ve bu nedenle de bilimsel faaliyet 
temelde "irrasyonel" bir faaliyet ise: eger bilimsel ara~tirmay1 ve 
bilimsel cemaati ihtilaflann motive ettigi iddias1 hakh ise; eger 
bilimsel faaliyet diger biitiin insani faaliyetler gtbi gelenege 
dayaniyorsa, bilimsel ara~tirma ve bilimin strateji ve taktiklere 
dayah bir faaliyet oldugu da dogru demektir. Yontemler yoktur, 
strateji ve taktikler vardir. Bilimin, bilimsel ara~tirman1n ve 

bilimsel bilginin. kendine ozgu universe! yontemleri bulundugu 
dogmas1, yalnizca bir dogma olmas1n1n otesindede hi~bir anlam 
ifade etmez. 0 bir mittfr2. Evrensel bilimsel yontemler yoktur; 
strateji ve bu stratejiye uygun ~ekilde kullanilan taktikler vardir. 

1 Popper'in bilimsel ke$fln mantigmm bulundugu yolundaki tezine once 

Hanson daha sonra da Kuhn kar$1 c.;:1km1$lardir. Buna gore, bilimsel ke$fin 

manhg1 yoktur, psikolojisi ve sosyolojisl vardrr. Bakmiz., Hanson. Norwood 

Russell, "Is There A Logic of Scientific Discovery?", Readings in the 

Philosophy of Science, Ed.:Baruch A.Brody, Prentice Hall, Inc., Englewood 

Cliffs .. New Jersey 1970, ss.620-632.: Kuhn T.S .. ''Logic of Discovery or 

Psychology of Research?", Crltlcsm ant the Growth of Knowledge, Eds: 

Lakatos and Musgrave, ss.1-23. Bu yakla$1m1 destekleyen ve epirismin 

deneye yaptig1 vurgunun bir ele$Urisi i<;;in Feyerabend P.K., "On the 

Improvement of the Sciences and the arts, and the Possible Identity of the 

two", Boston Studies in the Philosophy of Science, Volume: III(In the 

Memory of Norwood Russel Hanson). Ed.: Robert S.Cohen, and Marx W. 

Wortofsky,D., Reidel Publishing Company, Dordrecht, Holland 1967, ss.387-

715. Feyerabend'in bilimde "yentem" flkrlni reddeden diger dt1$iinceleri ic.;:in, 

Feyerabend P.K., Against Method/Outline of an Anarchistic Theory of 

Knowledge, Third Impression. Verso, London 1976.; Feyerabend P.K., Science 

In a Free Society, Fourth Impression, Verso, London 1987. 

2 Beveridge W.I.B., Seeds of Discovery/a sequel to The Art of Sclentlflcl 

Investigation, Heinemann Educational Books, London 1980, ss.54-67. Bu 

konu ~ah~mamiz1 dogrudan ilgilendirmedigi ic.;:in kisaca. temas etmekle 

yetlniyoruz. 
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Kimyac1 James B. Conant bunu §oyle dile getirmi~tir: Bilimsel 

ara§tirmayi strateji ve taktikler olmaksiz1n yiirutulebilen bir ~ey 
olarak dli§linmek, sava~ta, strateji ve taktik kullanmaks1z1n 
muharebe eden bir ordu dli§linmek gibidirl. 

Universe! bilimsel yontemler yoktur, stratejiler ve taktikler 
vard1r. Diger faaliyet alanlannda oldugu gibi bilimde de ara§tlrma 
siras1nda, "bilimsel yontem" ad1 alt1nda birk1s1m prosedurlerin 
izlendigi dogrudur, ancak bunlar "yontemler" de.(tildirler. Epistemik 
cen1aaUn ortak mOlkO olan bu proscdurlcr, slrclcjllcrldcn sonra 
gelirler ve ikinci derecede bir konuma sahiptirler. Bu prosedurler, 
kendilerinin ne zaman ve nas1l kullanilacaklan konusunda 
dogalan geregi "dogal talimat"lar tm~1mazlar; onlann nasil ve ne 
zaman kullanllacaklan, en genelde global epestemik cemaat, daha 
tali duzeyde "alt-epistemik cemaat" i~inde yeralan bilim adam1n1n 
kullanacag1 strateji ve taktiklere baghdir. 

Epis:temik cemaatler. kendilerine ayakta tutacak ve 
surekliliklerini saglayacak strateji ve taktikler iizerinde varolurlar. 
Strateji, bir dli§man1 zay1flatma taktigidir2. Bir stratejiye 
ba§vurmaks1z1n iki ayag1n1z1n i.izerinde duramaz, evinizin 
merdivenlerinden inerek diger insanlann da yurudi.ikleri bir 
sokakta yiiz metre yiiriiyemezsiniz. Bir strateji kullanmaksiz1n i.i~ 
kelimeyi anlamh bir biitun halinde yanyana getiremez, insanlarla, 
Doga ile ili§ki kuramazs1n1z. Streteji bilgide z1mnen varolan 
bir§eydir; strateji zimnen ogrenilen §eydir. Strateji gelenektir (tersi 
de dogrudur: gelenek, sureklilik arzeden stratejidir). Strateji, 
istanbulu payitaht edinip, Aden'de, Basra'da, Si.ivey§'te donanma 
bulundurmaktir. Uzun omi.irlu bir dii§i.ince ve ara§tlrma gelenegi, 
uzun omi.irlii bir epistemik cemaat. uzun omi.irli.i bir stratejidir. Ve 
nihayet eger bilginin me§ruiyet kazanm1§ gu~ oldugu dogru ise 

1 Rawetz, Jerome R, Scientific Knowledge and its Social Problems, ss. 161, 

224-225, 266-270. 

2 Latour B., Science Action, ss.49-62. 
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hi~bir epistemik cemaatin, strateji ve taktiklere ba1?vurmasz1n 
ayakta kalamayacag1 da dogrudur, demektir. 
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3 SONUC 

Bu tezde, klasik sosyoloji geleneginin "bilimsel bilgi"ye verdigi 
ayncahkl1 konum reddedilerek, bilimsel bilginin sosyolojisi veya 
bilim sosyolojisi alan1nda BatI'da yap1lan incelemelerin 1~1g1nda, 
bilimsel bilgi dahil biitiin bilginin varolu~ temelinin toplum veya 
daha uygun bir ifadeyle "epistemik cemaat" oldugu one 
siiriilmii~tiir. Biitiin diger bilgi tiirleri gibi, bilimsel bilginin 
varolufi temeli epistemik cemaattir; epistemik cemaat bilginin sine 
qua non'udur; o varhk kazanamad1g1nda bilgi de varhk 
kazanamaz. 

Bilgi in~a edilen bir ~eydir. Biitiin diger bilgi tiirleri gibi 
bilimsel bilgi de kolektif tarzda in~a edilen bir~eydir; bilgi bir neden 
olmaktan c;ok bir sonuc;, bir iiriindiir. Bilimsel bilgi, bilimsel 

epistemik cemaatin iiyesi bilim adamlan taraf1ndan kolektif tarzda 

in~a edilen, i~lenen ve "bilimsel" etiketiyle akredite edilerek gelecek 

ku~aklara aktanlan bilgidir. Bilim sadece, bilimsel epistemik 
cematin iiyesi durumundaki bilim adamlann1n kolektif faaliyetleri 
sonucu olu~turulan "bitirilmi~" bilimsel iiriinlere (hazir bilime) 
atifla ac;1klanamaz. Bilim, bitirilmi:? uriinlerin, yani, bilimsel 

metinlerin, makalelerin, raporlann ve bilimsel faaliyetin diger 
iiriinlerinin bir koleksiyonu olarak goriilemez. Bunlar, "bilimsel" 

etiketini ta~1yan faaliyetin nedeni degil, sonucudur. Bilim, her 
durumda bir bilimsel epistemik cemaat ic~inde yeralan billm 
adamlanmn kolektif tarzda yiiriittiikleri faaliyetin (fiiliyatta bilim) 
adldlr. 

Bilimsel bilginin varolu~ temeli bilimsel epistemik cemaattir. 
Epistemik cemaat, onu olu~turan insanlann benzerliklerine veya 
"ayn1hklan" na dayah bir toplumsal varolu~ bic;imidir. Bilimsel 
epistemik cemaat de boyledir. Diger epistemik cemaatler gibi 
bilimsel epistemik cemaat de bir normlar cemaati, bir lingiiistik 
cemaat, bir gelenekler ve dogmalar cemati, bir standartlar, 
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ama~lar, c1karlar ve ilgiler cemaatidir. Bilimin pormlan (bilimsel 
normlar), bilimin dili(bilimsel dil), bilimin gelenek ve dogmalan 
(bilimsel gelenek ve dogmalar), bilimin standartlan (bilimsel 
standartlar), bilimin amac;lan. c;1karlan ve ilgileri, gen;ekte, 
bilimsel epistemik cemaatin normlan, gelenek ve dogmalan, 

standartlan. amac. c1kar ve ilgileridir. 

Diger bi.iti.in epistemik cemaatler gibi bilimsel epistemik 
cemaat de iki di.izeyde varolur: dar anlamda. bir bilimsel disiplinin 
uzmanlannm olu§turdugu ara~t1rma cemaati veya paradigmatik 
cemaat; geni§ anlamda. bilime ve bilgiye (gen;ekte bilim adam1 ve 
bilimsel epistemik cemaate) guvenen ve bel baglayan 
"mi.iminler"den olu§an global billmsel epistemik cemaat. Global 
epistemik cemaat, kendisini olu§turan alt-epistemik cemaatlerin 
matematiksel bir toplam1 degildir; daima ondan daha fazla 
bir§eydir. Her toplum gibi, bilimsel epistemik cemaatin de bir 
merkezi vardir. Merkez, bilimin en temel deger ve normlann1n, 

dilinin, standart. amac; ve c;1karlann1n, gelenek ve dogmalann1n 

in§a edildigi ve tescil edildigi yerdir. <;evrede yeralan epistemik 
cemaatler merkezin otoritesine boyun egmek durumundad1rlar. 
Bilimsel dil, bilimsel gelenek ve dogmalar, bilimsel standartlar, 
amac;lar ve ilgiler, bilimsel "dogru"lar, bilimsel epistemik cemaatin 
entelekti.iel miilkiidiir. Dar anlamda bilimsel epistemik cemaatin 
i.iyeleri bunlara sofistike di.izeyde sahip iken, global diizeyde 

bilimsel epistemik cemaat icinde yeralan "miiminler", "pop" 

diizeyde sahip olurlar. <;evrede yeralan uydu bilimsel epistemik 

cemaatlere muns up insanlar ve "mi.iminler". bilimsel epistemik 
merkezin sundugu bir evren ic;inde ya§arlar; onlann evreni 
episten1ik merkezin evrenidir. Dar anlamda bilimsel epistemik 
cemaatler kisa omi.irli.i olabilirler; ancak global di.izeyde epistemik 
cemaatler uzun omi.irli.idi.ir. Mesela global bilimsel epistemik 
cemaat, Onyedinci yiizyil'1n ikinci yans1nda ingiltere'de dogmu§tur 
ve bugi.inkii epistemik cemaatler arasmda (dini, mitik vb.) halen en 
giic;lii epistemik cemaat olmaya devam etmektedir. 

Bilimsel ara~tirmayi motive eden §ey ihtilaflar, bilim adam1ru 
motive eden §ey guvenilirlik elde etme tutkusudur. <;ah§man1n 
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ikinci boliimiinde yapllan ac;1klamalardan da anla§llacag1 iizere 
bilimsel ihtilaflar uc duzeyde varolurlar: dar anlamda epistemik 
cemaatin, bilimsel ara§tlrma cemaati veya paradigmatik cemaatin 
iiyesi durumundaki bilim adamlan aras1nda dogan ihtilaflar; 
global bilimsel epistemik cemaat ic;inde yeralan c;ok sayida ve 
birbirleriyle etkile§im halindeki alt bilimsel epistemik cemaatler 
aras1nda ortaya c;1kan ihtilaflar ve birbirindeh radikal bic;imde 
farkh global epistemik cemaatler (mitik, dini ve bilimsel vb.) 
aras1nda ortaya c;1kan ihtilaflar. Doga'n1n bizatihi kendisinde 
i<;kin, hazir ihtilaflar yoktur; Doga bize dogas1 geregi ihtilaflar 

sunmaz. ihtilaflar insanlararas1 ili~kilerin iiriiniidiirler. Bilimsel 
ihtilaflann kaynag1 Doga degil, bilimsel epistemik cemaatin iiyesi 
bilim adamlan aras1ndaki ili§kilerdir. 

Billmsel ara,tirma zannedildigi gibi problemlerle ba,lamaz, 
ihtilaflarla ba,lar. Problemler. bilimsel ara~tirmada ikinci 
dereceden bir konuma sahiptir ve varhklanrn bilim adamlan 
aras1nda ortaya c;1kan ihtilaflara borc;ludur. Bilimsel bilgi Doga 
hakk1nda bilgidir. Doga'n1n bir vec;hesi uzerinde c;ah§an bilim 

adamlan aras1nda, o vec;he konusunda ihtilaflar dogmad1kc;a 
bilimsel problemler var olamaz. Doga, bilim adam1na 

kendiliginden, kendi yap1s1 geregi hazir problemler sunmaz. 
Doga'da hazir problemler yoktur. Bilginin diger unsurlan (olgular, 
teoriler, onermeler, genellemeler vb.) gibi, bilimsel problemler de, 

bir ihtilaflan sona erdirme, bir ihtilaflan c;ozme sureci ic;inde bilim 
adamlan tarafindan im~a edilirler. Billm bir ihtilaflan ~ozme, bir 
ihtilaflan sona erdirme faallyetidir. Bir ihtilaf1n c;oziildiigii yerde, 
bir uzla§ma tesis edilmi§, dolay1s1yla bir bilimsel problem 
c;oziilmii~ olur. Doga, bize bir bilimsel ihtilaflar ortam1ndan 
k1nlmalara ugrayarak gelen §eydir. 

Evrensel billmsel yontemler yoktur; stratejiler ve taktikler 
vard1r. ihtilaflan sona erdirme surecindc bilim adamlann1n 

kullanabilecekleri butiin zamanlar ve mekanlar i<;in gec;erli 

"evrensel" bilimsel yontemler yoktur, stratejiler vardir; c;unkii 
bilimsel ara§brmayi motive eden §ey ihtilaflardir. Evrensel bilimsel 
yontemlerin bulundugu ve o nedenle bilimsel bilginin "objektif' ve 
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"evrensel" bilgi oldugu iddias1, pozitivisit bilim ideolojisinin 
diinyamiza armagan1dir ve bir mittir. Bilimsel ara~tirma faaliyeti 
s1ras1nda bir k1s1m prosediirlerin kullanlld1g1 dogrudur; ancak bu 
prosediirler "yontemler" degildirler. Onlann nerede, ne zaman ve 
nas1l kullanilacaklan, bilim adamlann1n stratejilerine baghdir. 

Bilimsel ihtilaflar, ara~tirma faaliyeti h;inde bir rekabet ortam1 
dogururlar. Bu ortam ic;inde bir bilgi iddiasm1 savunman1n biricik 
yolu, ona en uygun stratejiye ba~vurmaktir. Strateji, bir raklbl 
veya dii,man1 zay1flatma, zay1f dii'liirme taktigidir. Formiile 
edlhnesl, a~lk~a dile getirllmesl ~ok zor blr 11eydlr; ~iinkii stratejl ve 
taktikler, bu ~ah,man1n terminolojisini kullanmak gerekirse, 
formiile edilebilir veya dile getlrilebillr "a~1k bilgi" alanmda degil, 
aysbergin suyun alhnda kalan ve gorilnmeyen k1sm1nda, yani 
"zunni bilgl" alan1nda yerahrlar. Blr~eyi bllmek (Knowing that}'in 
kapsam1 ic;inde degil, blr ~eyin nasll yap1lacag1n1, nasll 
uygulanacag1n1 bllmek (knowing how)'in kapsam1 ic;inde yerahrlar. 
Bu yiizden, stratejiler bilimsel ara~tlrmayi belirleyen "irrasyonel" 
faktorler aras1nda yerahrlar. Bir strateji veya bir stratejiler tak1m1 
uzun omiirlii oldugunda, "gelenege" donu~ur. 0, bilimsel egitim 
kurumlann1n saglad1g1 kapsamh sosyalizasyon sureciyle z1mnen 
ogrenilen ~eydir. Siireklilik kazanm1, bulunan strateji, artik 
gelenektir; gelenek, siireklllik kazanm1~ bulunan stratejidir. 
Billmsel geleneklerden sozetmek, bilimsel stratejilerlden 
sozetmektlr. Evrensel bilimsel yontemler yoktur, baglamdan 
baglama, epistemik cemaatten eplstemik cemaate degt,en strateji 
ve taktikler vard.1r. 

Bilgi guc;tiir; bilgi kavrama, anlama,. yorumlama ve 
degerlendirme giicii anlam1nda guc;tiir. Bilgi, me~ruiyet armagan 
edilmi~ giic;tiir. Bilimsel bilgi, guciinii, oteden beri dii~uniilegeldigi 
iizere Doga'dan almaz; bilimsel bilgiyi in~a eden ve i~leyen 
epistemik cemaatin konumundan ahr. Bili min ara~tirma ve 
inceleme nesnesi gerc;ekten Doga'dir ve bilimsel bilgi gerc;ekten de 
Doga hakk1nda bilgidir. Fakat ona me~ruiyetini Doga vermez. 
<;unkii bilimsel bilginin in§as1nda Doga'n1n rolu birinci dereceden 
bir rol degildir; Doga bilimsel metinlerde dogrudan dogruya 
yeralmaz, dolayh olarak yerahr. Doga ile aram1zda, doga ile 
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bilimsel metinler aras1nda bilimsel faaliyeti icra eden, bilimsel 

bilgiyi in~a eden epistemik cemaat vard1r. Doga bize ve billmsel 
metinlere bilimsel cemaatte "lanlc:hktan ve tahrlf olduktan" sonra 
ulafan varhkbr. Doga bilimsel epistemik cemaat i~inde "tahrif 
oluyor" demek, Doga bilimsel cemaatin normlarinda, 
standartlannda, gelenek ve dogmalannda, dilinde, ama~. Ugl. ~lkar 
ve en onemlisi bilimsel cemaatin ihtilaflannda "kirdmaya 
ugradiktan" sonra bize ve bilimsel metinlere yans1yor demektir. 
Bize ve bilimsel metinlere yans1yan Doga, "ger~ek" Doga degildir; 
inta ed.ilen Doga'dU'. Bu sebeple iki Doga vardlr: bilimsel epistemik 
cemaatin ihtilaflar1 sona erdirme siireci i~inde in,a edildikten 
sonra bize ula,an "im;a edilmi'" Doga (haz1r bilimin Dogas1 veya 
bilimsel ortodoksinin Dogas1) ve blllmsel epistemik cemaatin iiyesi 
billm adamlann1n ihtilaflan sona erdlrme faallyetlerl siras1nda 
halen bilfiil iizerinde ~ah11tiklan Doga. Birincisi hazir bilimin 
bilimsel ortadoksinin veya bilimsel statiikonun Dogas1, yani 
"evrensel (veya objektiO Doga"; ikincisi fiiliyatta bilimin Dogas1, 
yani ihtilafl1 Doga, "relatif (veya siibjektiO Doga"d1r. Birincisi 
ac;;Ilm1~ ve sirlan c;;oziilmii~ kara kutu, ikincisi ac;;1lmakta veya 
s1rlan c;;oziilmekte olan kara kutu'dur. 

Bilimsel bilgi gii~ ve me,ruiyetini doga'dan almaz, onu 1n,a 
eden epistemik cemaatten ahr. Bilimsel bilginin giicii, bilimsel 

epistemik cemaatin gucu, bilimsel bilginin guvenilirligi, bilimsel 

epistemik cemaatin giivenilirligi, bilimsel bilginin me~ruiyeti 
bilimsel epistemik cemaatin me~ruiyetidir. Bunun nedeni ac;1ktir: 
bir bilgi iddias1n1n giicii, gec;;erliligi, me~ruiyeti ve giivenilirligi, o 
bilgi iddias1m ileri surenin guvenilirligi, gucu ve me§ruiyetidir. 

Bir epistemik cemaatin soziiniin edildigi her durumda, bir 
epistemik statiikonun, bir epistemik ortodoksinin, bir epistemik 
merkezin ve monopoliin de sozii ediliyor olmahdir. Bilginin 
me~ruiyet ve giivenilirlik elde etme siireci bunun en iyi 

gostergesidir. Bir bilgi iddias1n1n giivenilirlik ve me~ruiyet 

kazanarak "bilimsel" statiide yerini alabilmesi, epistemik 
statiikoyu, epistemik merkezi temsil eden sec;;kin bilim adamlannm 
onay1na baghd1r. Hic;;bir bilgi iddias1, epistemik monopiiliin 
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degerlerine, geleneklerine, amac; ve standartlanna, diline 
uymaks1z1n "bilimsel" statusu kazanamaz. Ncdeni besittir: bir 
bilim adam1n1n "bilim adanu" statusii kazanabilmesi, bilimsel 
epistemik cemaatin normlanna, diline, gelenek ve dogmalanna, 
standartlanna, amac;lanna, ilgi ve c;1karlanna uymas1na baghdrr. 

<;rrak veya bilimsel epistemik cemaate girmeye haz1rlanan bilim 
adam1 aday1 bu ozelligi, bilimsel egitim dedigimiz kapsamh 
sosyalizasyon sureci ic;inde kazanir. Bilim adam1, toplumsal 
etkileriden daha fazla "tecrit edilmi§", daha fazla "doga 
durumunda" bir insan degildir; ilgili kapsamh ve katI 
sosyalizasyon siireciyle daha fazla "sosyalize" olmu§ insand1r. 0, 
bu sosyalizasyon siireci i~inde bilimsel epistemik cemaatin iiyesi 
olduktan sonra, yapacag1 ara§t1rmalarla, bagh bulundugu 
epistemik cemaatin diger iiyelerinin giivenilirligini kazanmahd1r. 
Giivenilirlik veya me§ruiyet, ona bagh bulundugu epistemik 

cemaat taraf1ndan verilecek olan §eydir. Bu nedenle, 
ara§tirmas1n1n her safhasmda cemaatin norm ve degerlerini, dilini 
amac;lann1, standart ve geleneklerini dikkate almak ve onlara 
uymak durumundadir. Bilimsel epistemik cemaatin bilim 
adamhg1n1 tescil etmedigi hie; kimse "bilim adam1" statiisii 

kazanamaz: bilimsel epistemik cemaatin tescil etmedigi hic;bir bilgi 
"bilimsel" statiisii elde edemez. Bilimsel epistemik cemaat bu 
anlamda tam bir monopoldiir. 

Bilimsel bilginin "evrenselligi" (veya objektifligi) bilimsel 
epistemik cemaatin evrenselllgidir. Bilim ve bilimsel bilgi, bilginin 
ve bilimin dogas1nda bir "evrensellik" kodu bulundugu ic;in evrensel 
degildir; bilimsel epistemik cemaat, kendisinden radikal bic;imde 
farkh diger epistemik cemaatlerden daha giic;lii oldugu ic;in 

evrenseldir. "Evrensellik" guc;liiniin ozelligidir, zay1fin degil. 
"Evrensellik" (veya objektiflik), giiciin, statiikonun, ortodoksinin, 
epistemik merkezin fonksiyonudur: giic;siiziin, c;evrede yerahn1n, 
uydu epistemik cemaatlerin degil. Hic;bir bilgi tiirii kendi dogas1nda 
"evrensellik" ve "objektiflik (nesnellik)" kodu ta~1maz. "Evrensellik" 

iddias1 guc;liiniin, merkezde yeralan1n, statiikoyu temsil edenin, 

ortodoksinin savunucusunun giiciinii, statiikoyu, ortodoksiyi 

me§ru gostermek ic;in ba§vurdugu stratejinin ad1dir; bilginin 
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gecerliliginin, dogrulugunun gostergesi degil. Zayif durumda 
bulunan epistemik cemaatlerin veya uydu epistemik cemaatlerin 
bilimsel epistemik merkezin onay1na ba~vurmalan veya epistemik 
statiikoya boyun egmeleri, en iyi durumda epistemik statiikoya 
hizmet etmeleri, ortodoksiye katilmalan anlam1na gelebilir. 
"Objektif' olan "evrensel" olandir. "Evrensel" olan, daha fazla 
insan taraf1ndan kabul gorendir. Evrensel olana boyun egmek 
epistemik gi.ice boyun egmektir. Bilimsel bilginin evrenselligi, onu 
in::,?a eden, i~leyen, tescil eden bilimsel epistemik cemaatin 
evrenselligidir. Evrensel olan guclu olandir. Daha guclii olmak, 
daha bi.iyiik bir laboratuvara, daha bi.iyi.ik egitim kurumlanna, 
daha fazla lojistik destege sahip olmaktir. Bu gercekten de 
boyledir; cunki.i eger bir strateji degilse, "evrensellik" iddias1 
yaln1zca bir illi.izyon olabilir. Bu boyledir; ci.inki.i, "evrensel" ve 
"objektif' bilgi, subjektif olandan, be~eri unsurlardan annd1nlm1~. 
tecrit edilmil? bilgidir. "Evrensel" ve "objektif (nesnel)" bilgi, 
in§as1nda "toplumsal faktorlerin" hicbir fonksiyonunun 
bulunmad1g1 bilgidir. Yaln1zca be1?eri faktorlerden, toplumsal 
faktorlerden "tecrit edilmi~". yahtilm1~ bilgi "evrensel" ve "nesnel" 
olabilir. Bir bilgi ti.iri.inden, onun dogas1nda "objekttflik". 
"evrensellik" ve "dogruluk" kodu varmu~r;as1na sozetmek, insan1n ve 
toplumun kap1 d1~an edildigi bir bilgi alan1ndan sozetmektir. 
"Evrensel" ve "objektif'" bilgi, insans1zla!Jtlrdm1t bilgidir. Bu 

ca11~mada bilimsel bilginin in~as1 konusunda one si.iri.ilen di.i~iince 
ve a<;1klamalar bunun boyle olmad1g1n1 gsotermekte ve aksine 
relativist bir yakla~1mla bilimsel bilginin in~as1nda be§eri unsurun 
roliinii on palana <;ikarmaktadir. Bilimsel bilgi, toplumdan ve 
toplumsal etkilerlden daha fazla tecrlt edihni' bilgi degildir; daha 
fazla toplumsalla~tinlm1~. daha fazla toplumsana,m1' bilgidir. 
Bilgiyi insani faktorlerden tecrlt etme ~abas1 bir tiirlii imkans1z1n 
pe,lnde ko,ma ~abas1d1r; insans1z1a,tirdm1' bilgi, bir 
imkansizhktir. 

Global bilimsel epistemik cemaat i<;inde iki tiir statiiko vardir: 

mevzii epistemik stati.iko ve i.iniversel epistemik stati.iko. Universe! 
epistemik statiiko, bilimsel epistemik merkezin konumunu dile 
getirir; merkezde yeralan epistemik cemaatin veya cemaatlerin 
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uydu epistemik cemaatler ve bilimsel epistemik cemaatlerden 

radikal bi~imde farkh ba9ka epistemik cemaatler uzerindeki 

giiciinii gosterir. Mev.t:ii statuko, alt duzeyde bir statiikodur; uydu 
epistemik cemaatlerin bulunduklan zaman ve mekan ic;indeki 
s1nirh etkinliginin dile geli§idir. Mevzii statukonun varhg1n1 

surdurebilmesi, bagh bulundugu epistemik merkezin iiniversel 
statiikosunun devam1na baghd1r. Mevzii epistemik statiikonun 
kaynag1, merkezin universe! epistemik statiikosudur. Bagh 
bulundugu merkezin epistemik satatiisii sars1ld1g1nda veya 

c;oktiigiinde, o da c;okmek zorunda kalacaktir. 

Bilimsel bilgiyle toplum, bilimle toplum aras1ndaki ili§ki, 
bilimsel bilginin ic;inde ve tarafmdan in§a edi1digi epistemik 
ccmaatle ili~kisi; bilim ve bilimscl bilgiyle toplum arasmdaki ili~ki, 
bilimsel epistemik cemaatle devlet. ekonomi, bilimsel epistemik 
cemaatle askeri yap1; bilimsel epistemik cemaatle dini epistemik 
cemaat, mitik epistemik cemaat vb. aras1ndaki ili§kidir. Bilimsel 
bilgiyle bilimsel olmayan bilgi tiirleri, bilim ile bilimdu~1na 

birbirinden ayiran hudut c;izgisi "mantiksal" bir hudut c;izgisi 
degildir: bilimsel epistemik cemaatle dini epistemik cemaati, mitik 
epistemik cemaati birbirinden ayiran hudut c;izgisidir. Bilimsel 
bilgiye bilimsel olmayan bilgi tiirlerinden, bilimsel olan1 bilimsel 
olmayandan ay1rma imtiyaz1, daha fazla lojistik destege ve 
miittefige sahip bulundugu, dolay1s1yla daha giic;lii oldugu i<;;in 

dini, mitik vb. epestemik cemaatlerin degil, bilimsel epistemik 

cemaatin imtiyaz1dir. 

Etelektiiel diinyamizda s1k s1k giindeme gelen bir ba9ka konu, 
dinle bilim, dini bilgi ve bilimsel bilgi aras1ndaki ili§kinin ne 
tiirden bir ili§ki oldugu konusudur. Hatah veya yanh9 bir 
degerlendirmeyle dini bilgi ile bilimsel bilgi aras1nda, dinle bilim 
aras1ndaki ili9kinin "mantiksal" ili§ki oldugu varsayilarak dinle 
bilimin, dini bilgi ile bilimsel bilginin aralannda mantiksal bir 

"c;ab9ma" veya "celi§ki" bulundugu veya aksi durumda mantiksal 
bir "uzla~ma" bulundugu one siiriiliir. Gerc;;ekte dinle bilim, dini 
bilgi ile bilimsel bilgi, soyut hirer sistem olarak dogalannda 
mantiksal veya "bilgiye ili~kin" bir "~atltsma" veya "uzlatsma" kodu 
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bulundugu tcin birbirleriyle cati~mazlar veya uzla~mazlar. Soyut 
bilgi sistemleri birbirleriyle kendi kendilerine cat1~maz veya 
uzla~mazlar. Bu nokta "filiyatta bilim" ve "fillyatta din" 
ay1rim1m1z1n hatirlanmas1n1n tam yeridir. Bilim, bir bilimsel 
metinler, onermeler, genelleme ve standartlar koleksiyonu: din bir 
kutsal metinler, bir dini metinler koleksiyonu degildir. Onlar, 
birbirinden radikal !Jekilde farkh iki farkh cemaatin yaf}ama 
tarzlandirlar. Billmsel bilgiyle dint bilgi, billmle din. onlan inp. 
eden, 1'1eyen ve akredite ederek gelecek kw;aklara aktaran insan1ar 

birbirleriyle ~eli,medikleri ve ~ati,mad1klan siirece ne ~eli!}irler ne 
de ~at1!}1rlar. Catl!}an veya ~eli,en insanlard1r, soyut bilgi 
sistemleri degil. Bu, uzla11mayi savunan gorii' i~in de ge~erlldir. 
Bilimsel bilgiyle dini bilgi, billmle din onlan in!}a eden epistemik 
cemaatler farkh epistemik cemaatler olduklan, farkh ihtilaflara. 
gelenek ve dogmalara, farkh standartlara, ama~. ~lkar ve ilgilere, 
farkh dillere, farkh epistemik merkez ve ~evrelere sahip 
bulunduklan i~in ~ati,nrlar. Billmsel epistemik cemaatle dinl 
epistemik cemaat farkh cemaatler olduklan i~in, dinle billmin 
uzla!}tlgm1 soyleyen gorii!} kokten yanh!Jtlr. Hi<; degilse tarih bunu 
gosteriyor. Bilimin ve dinin tarihi, Bat1'da ortaya <;1kt1g1 ~ekliyle 
sonu gelmcz bir din-bilim <;at1~mas1n1n, bu <;ah~mada 

benimsedigimiz literatiirle konu~ursak. dini epistemik cemaatle 
bilimsel epistemik cemaat aras1ndaki bir c;ati~manm tarihidir de. 

insan veya toplum bir bilgi sisteminden digerine ge~tiginde, 
bir bilgi tiin1nden diger bilgi tiiriine ge.;;tiginde, ashnda onceden 
bagh bulundugu bir epistemik cemaatten ba~ka bir epistemik 
cemaate gec;mi~ olur. Once bilgi sistemleri veya bilgi tiirleri 
degi~tirilip, sonra epistemik cemaatler degi~tirilmez; once ce
maatler degi~tirilip sonra bilgi sistemleri degi~tirilir. Once Kitab-1 
Mukaddes okunup sonra Hiristiyan olunmaz; once H1ristiyan bir 
cemaate girilir, sonra Hiristiyan olunur. Once Newton'un Optics 
(Optik)'i okunup sonra bilim adam1 veya bilimin bir "miimin"i 

olunmaz: once bilimsel bir epistemik cemaate gtrilir sonra bilimsel 
epistemik cemaatin bir iiyesi olunur. Ciinkii hie;; kimse, bir bilgi 
sistemine, bir diinya goru~iine, bir dine. once onun kutsal 
metinlerinl okuyup inceleyerek girmez. Bir epistemik cemaatten 
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ba~ka bir epistemik cemaatate gccmek, epistemik cemaatin 
tan1m1n1 yaptig1, s1n1rlarin1 <;izdigi bir evrenden <;1k1p, ba~ka bir 
epistemik cemaatin tamm1n1 yaptig1, s1n1rlann1 <;izdigi ba~ka bir 
evrene girmektir. Bu, <;alu~manuz1n Giri§ bolumunde k1saca 

degindigimiz uzere, Kuhn'un "alg1 kahb1 degifimi" (gestalt switch 
veya gestalt degi,imi) dedigi §eydir. insanlar bu degi§imi 

ge<;irdiklerinde, bir alg1lama tarz1 degi§ikligi ge<;iriler. insanlar alg1 
kahb1 degi§imi ge<;irdiklerinde, bilgiye ili§kin dili, gelenekleri, 
dogmalan, amac. <;1kar ve ilgileri, bilgtye ili~kin standartlan, 
bilgiye ili§kin stratejileri ve prosedurleri degi§tirmi§ olurlar. Genel 
olarak baklld1g1ndan bu, bir epistemik cemaatin evreni algilama 
tarz1ndan (gestalt'1ndan) ba§ka bir epistemik cemaatin evreni 
alg1lama tarz1na (gestalt'1na), bir epistemik cemaaten ba§ka bir 
epistemik cemaate ge<;rnek demektir. Burada onemle uzerinde 
durulmas1 gereken nokta, epistemik cemaat degi§iminin, bilgi 
sistemi veya turu degi§imini, alg1 kahb1 degit;;imini onceledigidir. 
Birincisi, ikincisinin bir urunu veya sonucudur. Birincisi neden, 
ikincisi sonuctur. 

"Epistemik Cemaat" ad1 altinda yaptig1miz bu 9al11~man1n 

Turkiye ve Turk toplumu i<;in anlam ve oneminin ortaya <;1kmas1 

i<;in §U sorulara cevap vermek gerekiyor: Bu cah§rnadan Turk 
entelektuel tarihinin, Turkiye'deki entelektuel hayatin pay1na 
du§en nedir? Bu <;ah§mada kopanlan "gurultu" ne i§e yanyor? 

A<;1klay1c1 bir kavram olarak "Epistemik cemaat" kavram1 Turk 
entelektuel tarihi i~in nas1l kullan1labilir? 

Bu sorulara anlamh kar§1hklar bulabilmek i<;in, bu 
<;al1§man1n "Girl!J" bolumunde a<;1k9a dile getirdigimiz varsayimlar 
talrum habrlayalrm: Ondokuzuncu Yiizyll'm ba!Jlannda Tiirkiye'de. 
klasik (veya islami) epistemik cemaatin yan1baf1nda. Osmanh 
Devleti'nin Bab iilkelerinde. Bat1h devletlerin Osmanh 
imparatorlugu'nda tesis ettigl el~ilikler ve yine Batililann Osmanh 
topraklan iizerlnde a~tiii "yabanc1" okullar ekseni etrafmda klasik 
epistemik cemaatten radikal bi~imde farkh yeni bir epistemik 
cemaat dogmuftur. Bu el~Uikler ve yabanc1 okullar ekseni farkll 
epistemik cemaatlere bagh insanlann veya toplumsal gruplann 
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Osmanh imparatorlugu'nda ilk defa yiizyiize geldiklerl yogun 
ileti!)im veya etkile!)im ~evreleridir (Bu listeye, Osmanh Devleti'nin 

Bati'ya Bati'daki modern epistemik cemaatin merkezlerine 
gonderdigi ogrencilerin oralarda girdigi ili§kiler ilave edilebilir.) 
Osanh toplwnunda, bu ileti!)im ~evrelerlnde Bab ile etldle!)imde 
bulunan toplumsal ziimreye mensup lnsanlar1n tahs1nda 
ge~eklefen fey bir "alg1 kahb1 veya gestalt degl!Jml". bu ~ah!)mamn 
terminolojisini kullarursak, bir eplstemik cemaat degi!)imidir. Bu 
degl!)im veya don~iimiin geli11me veya yayilma egilimlerl dikkate 
ahndJgmda, kelimenin en gen!!) ve kapsayic1 anlammda Tiirkiye'de 
"entelektiiel" miirted'dir. 

Kolayca anla§ilacag1 i.izere yukandaki varsayimlar serisi, ~oyle 
bir z1mni varsay1ma dayanmaktadir: Ondokuzuncu Yiizyll'1n 
ba!)lanndan itibaren Tiirkiye'de birbirlnden radikal bi~imde farkh 
ild epistemik cemaat vardir: klasik veya islami epistemi.k cemaat 
("ulema" veya "ilmiyye" ve "tekke" mensuplan ve geni~ anlamda 
onlara bagh "mi.iminler") ve modern epistemik cemaat (giiniimiiz 

entelektiiellerinin entelektiiel atalann1n olu§turdugu yeni 

epistemik cemaat). 

"Epistemik cemaat" kavram1 bir ac;1klama ve bir yorumlama 
cihaz1 olarak bu noktada i~ gormeye ba$lamaktadir. Bir "epistemik 
cemaat"in ozellikleri dikkate ahnarak, klasik epistemik cemaatle 

modern epistemik cemaat aras1ndaki farkhhklan kisaca 
siralad1g1m1zda, "klasik ve modern" ayinmmuz, daha saglam bir 

temele oturmu~ olacaktir. 

(a) Bu iki epistemik cemaat birbirinden radikal bic;imde 
farkhdir: c;iinki.i onlann devlet mekanizmas1 ic;indeki konumlan 

birbirinden farkhdir. Osmanh devlet mekanizmas1 it;inde dar 

anlamda klasik epistemik cemaat ve entelektiiel faaliyetin 
uzmanlann1n olu§turdugu "ilmiyye" sm1f1 veya "ulema", modern 
epistemik cemaat gibi devlete bagh bir kurum degildir: devletin 
yonetim mekanizmas1n1n bir ortag1dir. Klasik episternik cemaat bu 
nedenle, devlet ve toplum yap1s1 ic;inde modern epistemik 
cemaatten daha stratejik bir konum i§gal eder (Weberyen "ideal 
tip" kategorisine ba§vurursak, "ilmiyye" s1n1f1n1n devlet 
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yonetimindeki bu stratejik ve onemli konumundan dolayi Osmanh 
Devleti'nin Eflatuniyen hir devlet oldugunu one Siirmek 

mumkiindur .) 

(h) Modern epistemik cemaatin "patronu" veya "muttefiki" 
devlettir; oysa klasik epistemik cemaatle devlet aras1ndaki maddi 
ili~ki, dogrudan hir ili~ki degil, dolayh hir ili~kidir; c;unku o maddi 
bak1mdan devlet yonetiminden nisbeten ozerk "vak1f' kurumuna 
baghdir. (Burada yeri gelmi~ken ~oyle bir soru yoneltmek 
mumkundur: Yenic;eri Ocag1'n1 y1karak ve Vak1f kurumunu 
"Devlet"e hagh hir "daire" haline donu~turerek ikinci Mahmut'un 
Eflatuniyen devlet c;atis1n1 y1kmas1 olgusuyla, yukarda sozunu 
ettigimiz gestalt deg;i~imi veya epistemik cemaat degi§imi aras1nda 
anlamh ili§kiler teshit etmek miimkiin miidiir?) 

(c) Bu iki epistemik cemaat hirhirinden radikal hic;imde 

farkbdir: <;unkii onlann toplumda icra ettikleri toplumsal roller 
farkhdir; .c;unkii entelektuel faaliyeti haz1rlayan egitim kurumlar1 
farkhdir. "Profesor" "miiderris" degildir; "medrese" ve "tekke" 
"universite" degildir. Bu egitlm kurumlann1n amac;lan, toplumda 
icra ettikleri fonksiyonlar f arkhdir. Mesela modern epistemik 
cemaatin egitim kurumlan, hirer egitim kurumu olarak ilk defa. 
entelektuel faaliyet du~1nda "toplumun hatihla§t1nlmas1" veya 
"hatic1la§t1nlmas1" (terim hocam Baykan Sezer'e aittir) gihi hir 

gorev ustlenmi§lerdir. 

(d) Bu iki epistemik cemat toplum ve devletle ili§kileri du~1nda, 
bir epistemik cemaati epistemik cemaat yapan ozellikler 
bak1m1ndan da birbirlerinden radikal bic;imde farkhd1rlar: 
heslendikleri entelektuel kaynaklar farkhdir; farkh epistemik 
merkezlere sahiptirler; iiyeleri farkh epistemik merkezler ekseni 
etraf1nda faaliyetlerini icra ederler. Herikisi de linguistik hirer 
cemaat olmas1na ragmen, farkh dillere sahiptirler ve farkh dilleri 
konu~urlar. Her iki cemaat de hir normlar. dogmalar, degerler. 
amac;. ilgi ve c;1karlar, strateji ve gelenekler cemaatl olmas1na 
ragmen farkh degerlere ve normlara. farkh standartlara, farkh 
amac;. c;1kar ve ilgilere, farkh gelenek ve stratejilere haghd1rlar. 
Form hak1m1ndan herikisi de epistemik hirer cemaattir; ancak 
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i<;erikleri radikal bi<;imde farkhdir. Onlann evrene bakWdan gestalt 
(algilama kahb1) farkhd1r: dolayis1yla farkh evrenlere sahiptirler: 
klasik epistemik cemaatin evreni modern epistemik cemaatin 
evreni degildir. Bu nedenle, "miiminleri" farkh evrenlerde ya§arlar. 

Klasik epistemik cemaatle modern epistemik cemaat 
aras1ndaki fark1hklann (benzerliklerin degil) sayis1n1 art1rmak ve 
bu farklhklann aynntih ac,;1klamalann1 vermek miimkiindiir; ancak 
bu i§i gerc,;ekle§tirmenin yeri buras1 degildir. Apac,;1k gozoniinde 
duran ~ey, Osmanh toplumunda ve giiniimiiz Tiirkiye'sinde halen 

birarada ya~amakta olan bu iki epistemik cemaatin farkh 
epistemik cemaatler olduklandir. 

Osmanh imparatorlugu'nun Ondokuzuncu yiizy1h bir 
"tanzim" ve "1slahat" yiizyih degildir; bir "par~alanma" yiizyibdir. 
Guniimiize kadar konyula ilgili olarak yapllan incelemeler bu 

pan;alanman1n, imparatorluk cografyas1n1n par~alanmas1 

oldugunu one siirmii~lerdir. Dogrudur: fakat Osmanh 
imparatorlugu'nun ondokuzuncu yiizy1b, yaln1zca bir "cografi 
par~alanma" yiizy1b degildir; par~alanan yaln1zca Osmanb 
cografyas1 degildir; bu yiizydda ayn1 zamanda Osmanh 
toplumunun "mental (zihni)" haritas1 da par~alanm1,tir. Yukarda 
imparatorlukta ortaya c,;1kt1g1n1 one si.irdi.igi.imi.iz "gestalt" 
degi§iminin veya "epistemik cemaat degi§imi"nin, Osmanh 
toplumunun mental haritas1n1n paq;alanma yiizy1hnda 
gen;ekle~tigini vurgulamak onemlidir. 

Bu noktada, OsmanlI toplumunda Epistemik cemaat 
degi§imini veya alg1 kahb1 degi§imini ya§ayan ilk toplumsal grubun 
Osmanh toplumu ic;indeki konumunun veya kimliginin alt1 

cizilmelidir. Osmanh toplumunda elcilikler ve yabanc1 okullar 
ekseninde olu§an yogun etkile~im c;evrelerinde epistemik cemaat 
degi§imi siirecine ilk girenler, klasik epistemik cemaatin 
uzmanlan, yani ulemadan insanlar degildi; alg1 kahb1 degi§imini 

ilk defa ya§ayanlar, ba§ka bir soyleyi§le kilasik epistemik cemaaten 
modern epistemik cemaate ilk gecenler, Osmanh biirokrasisi 
diyebilecegimiz bir toplumsal ziimrenin iiyeleriydiler. Bu olgudan, 
yanl ilk donii'liimiin polltik kurumlar eksenlnde ger~eklef1mesl 
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olgusundan yola ~ikarak, modem Tiirk entelektiiel hayabmn bir 
"handikap"la birllkte dogdugunu one siirmek miimkiindiir. Bir 
handikapla birlikte dogmm;tur; ~iinkii bu epistemik cemaat 
degif;imini ilk ya!jayanlar. klasik epistemik cemaatin uzmanlan 
degildir. Bu handikap1 burada ele abnayacagiz; burada yalmzca bir 
varsayim halinde, bu handikap1n ad1n1 koymakla yetinecegiz: 

modem Tiirk entelektiiel hayatmdaki "dl'li!llerl handikap1". 

Yukandaki varsayimlar her neyi ima ediyor olurlarsa olsunlar, 
Ondokuzuncu Yiizyihn ba1;ilannda Osmanh toplumunda, bir alg1 
kahb1 degi§imi, bir epistemik cemaat degi§imi ya§and1g1, bu 
degi~im siirecinin toplumun geriye kalan k1s1mlann1 ic;ine alacak 
~ekilde giiniimiize kadar devam ettigi, modern entelektiiel 
hayatim1za anlam1n1 armagan eden temel olgunun bu oldugu; 
giiniimiiz Tiirkiye'sindeki modern epistemik cemaatlerin bu 
olgunun sonucu ortaya c;1ktiklan apac;1ktir. Entelektiiel tarihimiz, 
bu nedenle, atomik olgular halinde, parc;a parc;a ele ahnamaz: o, 
burada alt1n1 c;izdigimiz olgudan yola c;1karak "epistemik cemaat" 
kavram1 11~1g1nda ele ahnmahdir. 
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Ozerinde onemle durdugumuz bu olgunun determine ettigi 
geli$imi, veya, entelektuel tarihimizin bu belirleyici olgunun 
ger~ekle$mesinden sonraki durumunu, idealize edilmi$ bir tabloda 
~u ~ekilde resmetmek miimkundur: 

~ekil:2. Bilimsel epistemik Cemaatin veya Modern Epistemik cemattn 
mekan iizertndeki Konumu. 

Yukandaki ~ekil Ondokuzuncu Yuzy1hn ba$lannda Osmanh 
toplumunda alg1 kahb1 degi$imi veya epistemik cemaat 
degi$iminden sonra ortaya ~1kan durumu resmediyor. Bu epistemik 
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imparatorlugun merkezleri Londra, Paris, New York, Berlin'dir. 
ister ho§umuza gitsin ister gitmesin, Ondokuzuncu Yiizy11'1n 
ba~1nda istanbul'da dogan epistemik cemaat, merkezi Bab'da olan 
bir uydu cemaattir. Merkez BatI'dadir: epistemik cemaatin 
onderleri oradad1r: onlar yaraticilardir: modern epistemik cemaatin 
norm ve degerleri, standartlan, dili, "dogrulan", ama~lari, problem 
ve olgulan, stratejileri, gelenekleri orada bu enttelektiiel onderler 

tarafindan in~a edilir. istanbulda dogan epistemik cemaat, 
"~evre"de dir ve bu nedenle bir uydu epistemik cemaattir; 
mensuplan yarabcilar degil, tekrarlay1cilardir. Merkezde in~a 
edilen deger ve normlara, ama~Iara, ilgilere, dogma ve inan~lara 
baghdirlar. Merkezde in§a edilmi§ bulunan bir dili kullan1rlar. 
Merkezin koydugu bilgiye ili~kin standartlara uymak 
zorundad1rlar; Qiinkii merkezle uydu epistemik cemaat aras1ndaki 

ili§ki bunu gerektirir. Tablodan da anla§1lacag1 iizere, BatI'daki 

bilimsel epistemik cemaatler aras1ndaki ili§kiler nisbeten bir 
denklik ve kar~1hkhhk arzederken, uydu epistemik cemaatle 
merkezde yeralan epistemik cemaat aras1nda boyle bir "etki" e~itligi 
yoktur; ~iinkii merkezle uydu epistemik cemaat aras1ndaki ili§ki 
e§itlerin ili~kisi degildir; merkezi epistemik cemaat uydu epistemik 
cemaati belirlemektedir. Merkezle uydu epistemik cemaat 
aras1ndaki ili§ki tek yonlii bir ili~kidir; uydu epistemik cemaat 
edilgendir. Bu yeni epistemik cematin mensuplan i~in I§Ik 
Dogu'dan gelmez, BatI'dan gelir. Qiinkii entelektiiel evrenin 

merkezi Bab'dadir; Giine~ oradadir. Bu noktada hatirlamam1z 
gereken ~ey, Osmanh entelektiiellerinin, biirokratlann1n (yani 
Osmanh imparatorlugunda heniiz ortaya ~1krn1§ bulunan modem 
epistemik cemaate mensup entelektiiellerin) "Paris" ve "Londra" 
riiyalandir. Ondokuzuncu Yiizy1l'da Osmanh entelektiiellerinin 
"Ayd1nlanma Qag1"n1 "Nur devri" kavram1yla kan;alam1§ olmalan, 
1§1g1n Dogu'dan degil Bati'dan geliyor olmas1yla ilgilidir. 

"Alg1 kahba degi§imi" veya "gestelt degi~imi"; Osmanh 
toplumundaki "k1ble degi§imi"ni dile getirir. Tiirkiye'de modem 
epistemik cemaatin dogu§uyla birlikte entelektiiel faaliyetln kiblesi 
degi~mi§tir. Osmanh toplumundaki alg1 kahb1 deg;i~imi, mevcut 
epistemik cemaatin veya klasik epistemik cemaatin statiikosuna, 
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ortodoksisine bir ba~kald1nyi dile getirtr. Fakat modern epistemik 
cemaatin iiyesi entelekti.ieller, klasik epistemik cemaatin 
statiikosunu, ortodoksisini reddederek, statiikonun, ortodoksinin 
yeralmad1g1 bir ortama girmemi§lerdir; Klasik epistemik cemaatin 
statiikosunu reddederek, bilimsel epistemik cemaatin statiikosunu 
ve bu epistemik cemaatin ortodoksisini benimsemi~lerdir. Bu 
anlamda onlar "radikal" degildirler. 

Tiirkiye'de Ondokuzuncu Yi.izy1hn ba§lannda dogan ve 
gunumiize kadar geli§imini ve yayilmas1n1 siirdiiren modern 
epistemik cemaat, Osmanh toplumu kar§1s1ndaki konumu dikkate 
ahnd1g1nda bir epistemik az1nbktlr. Onyedinci Yiizyihn ilk 
yans1nda ingiltere'de dogan bilimsel epistemik cemaatin, donemin 
§artlan i<;inde bir "az1nhk" konumunda oldugu dogrudur. Ancak, 
bu az1nhk alma durumu, Ti.irkiye'deki modem epistemik cemaatin 
az1nhk olma durumundan farklldir. Ci.inki.i Bati'da Hiristiyan 
epistemik cemaatten bilimsel epistemik cemaate ge<;i§, bu 
toplumunun kendi i<; devinimleri ve kendi i<;in evrimi sonucu 
ger<;ekle§tirmi§tir. Onlar modern bilimi Bat1 toplumu d1§1nda bir 
toplumdan almam1§lardir. Oysa Tiirkiye'de durum farkhdir: 
Tiirkiye'de modern epistemik cemaat Osmanh biirokratlann1n 
Batihlarla girdikleri ili§kilerin iiri.ini.idur. Burada bir "di§ unsur", 
bir "harici faktor" sozkonusudur. Turkiyedeki modem epistemik 
cemaat, "merkezi" BatI'da bir epistemik cemaattir. Bu epistemik 
cemaat, savundugu di.i§iinceler, icra ettigi entelektiiel faaliyet 
bak1m1ndan radikal degildir; toplumumuzda i§gal ettigi konum 
bakim1ndan radikaldir; o, tam bir radikal epistemik cemaattir ve 
modern Ti.irkiye'deki bi.iti.in modern epistemik cemaatler, 
Ondokuzuncu Yiizy1l ba§lannda ortaya <;1kan bu epistemik 
cemaatin alt-§ubelertdir. 

Osmanh toplumunda bir "alg1 kabb1 degi,imi"nin veya bir 
"gestalt degl,imi"nin ya da bu <;ah§man1n terimleriyle bir 
"epistemik cemaat degi,lmi"nin ger<;ekle§tigi donemde Bati'da 

Bilim=Pozitivizm'di. Pozitivistler, bilimin yontemlerinin evrensel 
yontemler, bilimin dogrulann1n evrensel dogrular, bilimsel bilginin 
evrensel bilgi, bilimsel epistemik cemaatin, insanhg1n evrimindeki 
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en son epistemik cemaat olduguna inan1yorlard1. "Bilimsel donem" 
insanhg1n evriminin son halkas1ydi. Osmanh toplumunda kllasik 

epistemik cemaatin yan1ba§1nda dogan yeni epistemik cemaatin 
onciilerinin benimsedigi bilim idieolojisi, bu ideolojiydi. "Bilim", 

pozitlvist ideolojinin ongordiigii ~ekilde "evrensel"di ve insanhg1n 

"bilim"den ba§ka hic;;bir kurtulu§ yolu yoktu. Tiirkiye'deki modem 

epistemik cemaatin onderleri de, "bilim"in biricik kurtulu§ yolu 

olduguna inan1yorlard1(*) 

Bilimsel bilginin "Evrenselligi"nden sozeden her soylem, 

"evrensel bilimsel yontemler''in varhg1ndan sozeden her soylem, 

modern bilimin "doga yasalar1" adiyla sundugu yasalann evrensel 
yasalar olduklanndan sozeden her soylem pozitivisttir. Evrensellik 
iddias1, giic;;lii bir epistemik cemaatin kendini me§rula§t1rmak i~in 

(*) Tiirkiye'den (ezin sonui;; boliimunde k1saca sozelmemin biricik nedeni, 

"epistemik cemaat" kavrammm Turkiye'deki entelektuel faaliyet i<,;in ne 

anlam !fade etugini gostermektir. Yukard1daTiirkiye ilgill olarak yer verilen 

tfadeler, "empirlk" zemlne oturtulmamu; varsayunlar olarak ele ahnmahdlr. 

Bu varsay1mlarm "tetmln edict" a~1klamalarm1 yapmak, ~ab,mam1zm 

smularm1 a,1yor. Ben burada yalmzca, Ondokuzuncu Yiizyd'm ba,larmda 

Osmanh toplumunda ger~ekle11en "eplstemlk cemaat degt11lml"nln 

reddedllemeyecek kadar apa~1k blr olgu oldugunu vurgulamak lsterim. Bu 

olgu, giini.imiiz entelektiiellerlnden blr~ogunun ho11una gitmeyebillr; fakat 

tarihin "apa~1k" olgular1ndan ka~man1n, tarihin "apa~1k" olgular111n1 

garmezlikten gelmenin hi~bir yarar1 yoktur. En ekstrem "materyalist" 

entelektiiellmizden en "ekstrem" idealist entelektiiellmize kadar heplmiz, 

&azii edilen de~e ortaya ~llam modem epistemlk cemaatln varislerlyiz. 

Entelektiiel tarihimizin sozilnii etUgim degi~me donemiyle ilgili Tilrkiye'de 

yapllm1~ bir cok cah~maya burada abfta bulunamad1gim ii;;in ger~ekten cok 

uzgiinilm. Bu t;;ah~malar arasmda, bagh bulundugum bolilmlerde birlikte 

cah!;lbg1m hocalanmm cah~malan da bulunuyor. Burada onlann emeklerini 

hice saymad1gim1, ve Tiirkiye'de yapilan cah~rnalann referanslanm arasmda 

yeralmamas1m, tez konusunun Turk entelektilel tarihini dogrudan ele alan 

bir cah~rna olmamasmdan kaynakland1gm1 ve bu denele beni anlay1~la 

kar~tlayacaklanm iimit etugimi kaydetmek isterim. 
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kulland1g1 stratejinin ad1dir; o, epistemik stati.ikoyu, bilimsel 
ortodoksiyi bu stratejyle me§rula§bnr; "evrens.ellik" iddias1 veya 
daha yerinde bir soyleyi§le dogmas1, bilimsel epistemik cemaatin, 
kendini me§rula1,?tlrmak ic;in ba§vurdugu silahtir. Gi.ic;si.izi.in, 
c;evrede yeralan uydu epistemik cemaatlerin bu "evrensellik" 
iddias1n1 kabul etmeleri yaln1zca bir epistemik stati.ikoyu, bir 
epistemik ortodoksiyi kabullenmeleri anlam1na gelir. Eger bu dogru 
degilse, uydu epistemik cemaatlerin merkezin in§a ettigi bilginin 
"evrensel" bilgi oldugunu iddia etmeleri ve buna inanmalan sadece 
bir illi.izyondur. Uydu epistemik cemaat, tam tersi bir stratejiyi 

benimsemelidir. Bu strateji relativist stratejidir. Relativism, 
guc;suzi.in silah1dir. Relativism veya relativist strateji, c;;evrede 
yeralan uydu epistemik ·cemaatlerin "uydu" konumundan 

c;1kabilmelerine imkan saglayacak biricik stratejidir. 

"Grek mi ti". "Ronesans mi ti", "Ayd1nlanma miti", "Evrensel 
billmsel yasa ve yontemler, evrensel blllmsel dogrular mltl" gibi 
"pozitivist" mitlerin pek biiyiik bir kabul gordiigi.i guniimi.iz 
entelekti.iel ortammda "relativist" stratejiler onermek pek mantikh 
gibi gon1nmeyebilir: ancak ne yaz1k ki ilclcbct bir "uydu" epistemik 
cemaat olarak kalmaktan kurtulman1n "relativist" stratejiler 
benimsemekten ba§ka bir yolu da olmayabilir. 
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OZET 

Bu tez. genelde bilgi sosyolojisi, ozel olarak da. bilgi 
sosyolojisinin bir alt dah olan bilimsel bilginin sosyolojisi veya 
bilim sosyolojisi hakk1nda bir tezdir. Bilim sosyolojisi (bilimsel 

bilginin sosyolojisi) bilim hakk1nda bir bilim dahdir ve bu ozelligi 
ile bilim antropolojisi, psikolojisi ve felsefesi gibi diger inceleme 
alanlann1n da yerald1g1 "meta-bilimler" kategorisi i~inde yerahr. 
Ulkemizde meta bilimler hakkmda, yaptlan terci.imelerin d1~;nnda 
hi~bir inceleme yapilmamu~tir ve bu nedenle "Epistemik 
Cemaat/Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi" adh bu calu~ma, konu 
hakkinda iilkemizde yapdan ilk calu~ma olma gibi bir ayncahk 
ta§1maktadir. 

<.;ah§man1n Birinci Boliimii'nde, klasik sosyoloji gelenegi 
icinde yeralan dii§iiniir veya sosyologlann "bilgl"yi nasll ele 
ald1klann1, "bilgi" ile "toplum" aras1nda ne ti.ir anlamh ili~kiler 
kurduklann1; "bilimsel bilgi"ye ve "bilim"e nasll baktiklann1 
gostermeye cah1?tim.Scheler ve Mannheim "bilgi"nin iCinde in§a 

edildigi toplum veya toplumsal yap1 dikkate ahnmadan 

kavranamayacag1ru teslim ediyor: ancak, ''bllimsel bilgiyi". "toplum 

taraf1ndan belirlenmi' olma"n1n kapsam1 d11~1nda tutuyorlardi. 
Onlann ya§ad1klan donemde "pozitivist bilim ideolojisi" egemen 

bilim ideolojisi oldugundan. klasik sosyologlar bu ideolojinin etkisi 
albndayd1lar ve pozitivzmin en genel dogmalanndan biri olan 
''bilimsel bilginin insanhiJ.n u1a,abilecegi en evrensel, en objektif 
ve en dogru bilgi oldugu" dogmas1na inan1yorlard1. Klsaca onlann 

hepsi, her ne kadar farkl1 olculerde de olsa, pozivisttller. Marxism 
bir dii~iince sistemi olarak biiyiik olcude pozivismin etkisi albnda 
kalm1~ti: Weber "degerler"in onemi iizerinde duran ilk 
sosyologlardan biri olmas1na ragmen, "sosyoloji"nin, modem fizik 
biliminin, yani donemin en "ideal bilim"inin. ozelliklerine sahip 
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oldugunda "bilim" sayilabilecegine inan1yordu. Mannheim ve 
Scheler, diger bilgi tiirleri kar~1s1nda "billmsel bilgl"ye ayncahkh 
bir konum veriyorlardi. Bu di.i~i.ini.irler arasmda pozitivizmden en 
fazla etkilenmi~ bulunan sosyolog olmas1na ragmen, yaln1zca 

Durkheim, "bilimsel bilgi" ile onun in§a edildigi "toplum" aras1nda 

anlamh ili§kiler veya parallellikler bulundugunu dii§i.ini.iyordu. 

Bati'da meta-bilim incelemeleri -bilim sosyolojisi dahil- bi.iyi.ik 
olcude ikinci Diinya Savai;;1'n1n getirdigi y1k1mlarm neden oldugu 
bir ele~tiri ortam1nda dogmu§tur. Bilim, bulgulanyla insanhg1n 
ba§1na biiyilk felaketler gelmesine neden oluyordu ve bu nedenle 
ele~tirilmeliydi. Bilim sosyolojisi incelemeleri l 960'h yillann bilim 
e~etirisi ortammda dogdu. Disiplinin onciisi.i, bu c;ah~mada klasik 
sosyoloji gelenegi i~inde bir di.i§iiniir olarak gordi.igiimiiz 
Merton'dur. Weber kapitalizmle protestanhk arasmdaki ili§kiyi ele 

alan, bu ili§kiye dikkat c;eken di.i~i.iniir olarak bilinir; Merton bir 
Weberci'dir. 0, bilimle protestanhk arasmda anlamh ili§kiler 
bulundugunu, Kapitalizmin dogu§una yolac;an temel faktori.in 

protestanhk oldugunu one siiren Weberci teze paralel bicimde, 

modern bilimin dogu~undaki temel faktori.in de protestanhk 

oldugunu one siirmii§tiir. Bu c;alu~mada, konunun tezin s1mrlann1 

a~t1g1n1 dii§iinerek Merton'm gori.i§lerine tezin gerektirdigi ol~i.ide 

yerverdik. 

Tezin ikinci Boliim'ii, klasik sosyolojinin "bilimsel bilgi"ye ve 

"bilim"e tan1d1klan "ayr1cahkb konum"un bir reddi olarak ele 

ahnabilir. Dolay1s1yla ikinci Bolt1m, pozitivist bilim ideolojisinin 
bir ele§tirisidir. Bu boliimde, hakh bir gerekc;eden yola c;1kllarak 

yalnizca bilim sosyolojisi incelemelerine atifla degil, ayn1 zamanda 

bilim felsefesi incelemelerine de ba§vurularak kaleme ahnm1§tlr. 

BatI'da l 960'h y11lardan itibaren, bilim sosyolojisi ile bilim 
fclscfcsi arasmda hir kar:;;1liklt <'! kil<':;>i 111 ,L?;t·n,;dd<":;>mi~ vc· l>ilim 

felsefesindeki baz1 temel kavramlar sosyolojize edilirken (Popper ve 
Kuhn); bilgi sosyolojisinde, "bilgi"nin a~1klanmas1nda 

epistemolojik kavramlann yard1m1na ba~vurulmu~tur. Yani, bilim 
felsefesi sosyolojize olurken; bilgi sosyolojisi felsefle~tirilmi~tir. 
Bilim sosyolojisi ve felsefesi hakk1nda BatI'da yapllan ~alu~malar, 
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devasa bir kiilliyat olu~turmaktadirlar ve bu tezde gayet tabii, bu 
c;ah~malardan bazdar1 imkanlar Olc;iisi.inde kullan1Iabilm~tlr. 

<;a11~man1n ikinci boliimiinde, genelde "bilgi"yi oze olarak da 
"bilimse bilgi"yi kendisine abfla anlayabilecegimiz biricik kavram1n 

"epistemik cemaat" kavram1 oldugu one siiri.ilmi.i~. bilginin ve 

bilimsel bilginin "epistemik cemaat" diye adlandird1g1m1z 
toplumsal olu~umla ac;1klanmas1 yoluna gidilmi~tir. Epistemik 
cemaat, diger herhangi bir cemaat gibi, bir normlar, dogmalar, 
degerler, amac;. c;1kar ve ilgiler cemaatidir. Yine o, ba~ka herhangi 
bir cemaat gibi, bir lingiiistik cemaat, bir gelenekler cemaatidir. 

Bilgi epistemik cemaat ic;inde, bu cemaatin iiyesi uzmanlar 
tarafindan kolektif tarzda in~a edilen ~eydir. Bilimsel bilgi de 
boyledir. Bilimsel bilgi, bilimsel epistemik cemaat ic;inde, bu 
cemaate mensup bilimadamlan taraf1ndan kolektif tarzda in~a 
edilen, i~lenen ve "bilimsel" etiketiyle akredite edilerek gelecek 
ku~aklara aktanlan bilgidir. 

Bilim, bilimsel metinlerin, onermelerin, yasalann, bilimsel 
formiillerin toplam1 olarak ele ahnmaz; o, bir "olii" iiriinler 

koleksiyonu degildir. Bilimin anla§Ilmas1 ic,;in, her§eyden once, 

bilimsel bilginin nasil in~a edildigine ve dolay1s1yla da bilimsel 
bilgiyi in~a edenlere, yani fiiliyatta bilimadamlanna bakilmahdir. 
Bilim, bilimadamlanmn bir epistemik cemaat ic;inde icra ettikleri 
faaliyetin ad1dir; bilimsel bilgi, bu faaliyetin iiriiniidiir; bu 
faaliyetin nedeni degil. 

Bilimsel bilgiye in~a eden bilimsel epistemik cemaat, dfni ve 
mitik cei:naatler gibi iki diizeyde varolur: a. dar anlamda bilimi 
icra eden uzmanlardan olu~an ara~tirma cemaati; geni~ anlamda 
"bilime", "bilimsel bilgi"ye ve dolayis1yla "bilimadann ve bilim 
adamlanrun olw;turdugu dar anlamda billmsel epistemik cemaate" 
inanan "miiminler"in olu~turdugu global bilimsel epistemik 
cemaattir. Global bilimsel epistemik cemaat, c;ok sayida dar 

anlamda epistemik cemaatten olu~ur; fakat daima onlann 

toplam1ndan daha f azla bir §eyi dile getirir. Bilimsel epistemik 
cemaat, giiniimiizde diinyada ya~amakta olan birbirinden radikal 
bic,;imde farkh epistemik cemaatler aras1nda en giic,;lii ve en etkili 
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olan cemaattlr. Nedeni ac1kbr; bilimsel epistemik cvemaat, diger 
epistemik cemaatlerden daha fazla lojistik destege sahiptir. Daha 

guclu olmak ve daha etkili olmak, daha fazla lojistik destege sahip 
olmaktrr. Bu noktada, modern bilimsel epistemik cemaatln "devlet" 
ve "ekonomi" ile girmi~ bulundugu ortakhk hatrrlanmahdir. 

Qah~man1n son boliimiinde, birinci ve ikinci boliimden 
c1kanlabilecek sonuclar degerlendirilmi~ ve bu tezin, daha yerinde 
bir soyleyi~le "epistemik cemaat" kavram1n1n, Turkiye ve Turk 
entelektiiel hayati icin ne tur bir anlam ta§1d1g1 gosterilmeye 

cah~Ilml§br. 

Tez boyunca yap1lan ac;;1klamalara gore, bilimsel bilginin 
evrenselligi, bilimsel epistemik cemaatin evrenselligidir. 
"Evrenselllk", bilimsel bilginin dogas1nda yeralan "bilgiye has" bir 
unsur degildir; bilgiyi in~a eden epistemik cemaatin, ozellikle giic;;lii 

episten1ik cemaatlerin ba::;;vurdugu stratejinin ad1dir. <;unku 
"iiniversalizm" iddias1 giiciin fonksiyonudur ve yaln1zca giic;;lii 

ba~vurdugunda anlamh olabilen bir §eydir. Zayif olman1n, veya 
zayif durumdaki epistemik cemaatlere mensup bilimadamlann1n 
bilimsel bilginin "evrenselligi" tezine baghhklan, bu durumda 
yaln1zca bir illuzyondur. Onlar, "iiniversalist" stratejiye kari;;1, 
kendi varolui;;lann1 anlamh kilabilmek ic;;in "relativist" stratejiyi 
benimsemelidirler. Kald1 ki, "bilimsel bilginin evrenselligi ve 
objektifligi", artik moda's1 gecmi§ bulunan pozitivist bilim 

ideolojisinin en koklu dogmalanndan biridir. 
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