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Giriú
Bilimi ve bilimsel bilgiyi kültür, de÷er ve öznel yarglardan izole
ederek nesnel bir úekilde ortaya koyabilmeye yönelik hararetli
tartúmalarn yaúand÷ yirminci yüzyl bilim anlayúnn temel gayesi,
deney ve gözleme tabi olabilecek fiziki dünyadaki olgular, mantksal
çözümlemeye tabi tutarak birleútirilmiú bilime ulaúmaktr. Bu amaca
giden yolda olgulara dayanmayan ve snanamayan her türlü metafizik öge
yok saylr. Bilimsel bilginin sadece deney ve gözleme tabi olana, di÷er
bir deyiúle olgu verilerine dayand÷ iddiasn taúyan bu düúünce sistemi,
özellikle Viyana Çevresi üyeleri tarafndan benimsenmiútir. Bu bakmdan
Çevre üyelerinin bilimsellik anlayúndaki temel ölçüt olgulara dayanan
önermelerin ya da yarglarn do÷rulanabilmesidir. Bilimsel bilginin
sadece olgusal dünyann gözlemlenmesi ve bu gözlem sonucunda ortaya
konulan önermelerin ya da ifadelerin do÷rulanmasyla sa÷land÷n
düúünen Çevre üyelerinin bu savlarndaki amac bilimi ve onun bilgisini
her türlü kültür ve de÷er alanndan uzaklaútrarak metafiziksel
unsurlardan arndrlmú nesnel bilgiye ulaúmaktr.
Çevre üyelerinin birço÷u bilim alan içerisinde tartúmaya yol açan
meselelerin aslnda metafiziksel içerikli ve dolaysyla bunlarn görünüúte
problemler oldu÷unu belirterek bu tartúmalarn bilimsel bilginin geliúimi
önünde bir engel oluúturaca÷ kanaatindedir (Hzr, 1965, s. 254). Söz
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gelimi, Carnap’a göre, metafizik ögeler olgusal içeri÷e sahip olmad÷ ve
snanabilir nitelikte olmadklar için bilim alan içerisinde
de÷erlendirilemez. Bu nedenle, metafizik ögeler hem do÷rulanmas
mümkün olmad÷ hem de dilin mantksal dizimine genellikle uymad÷
gerekçesiyle anlamszdr (Öztürk, 2011, s. 155). Bu bakmdan Çevre
üyelerine göre, olgulara dayanmayan ve bilimde yanlsamalara yol açan
metafizik söylemler bilimden ayklanmal ve bilimsel bilgi ancak olgu ve
deneye dayanan önermeler üzerinden yürütülmelidir. Öte yandan Çevre
düúünürleri mantksal çözümleme yoluyla olgulara dayanan önermelerin
metafiziksel unsurlar içeren önermelerden ayrt edilebilece÷ini ifade
etmiútir. Bu ba÷lamda metafizik önermeleri, metafizik olmayan
önermelerden ayrt edecek ölçütün do÷rulanabilirlik oldu÷unu savunurlar.
Çevre üyelerinin bu tutumlar bir bakma bilim ve sözde bilim arasnda
ayrm yapma ve metafizi÷i bilimin dúnda tutma çabas olarak da
de÷erlendirilebilir (Kabaday, 2011, s. 39-40).
Yirminci yüzyl bilim anlayúnda bilimsel etkinlikte gözlemin ve
gözlemi yürüten bilim insanlarnn dolaysz öznel duyu verileriyle iliúkili
oldu÷u bu nedenle gözlem verilerinin psikolojizmin etkisinde oldu÷u fikri
ortaya atlr. Baúta Neurath olmak üzere dönemin bilim felsefecileri
bilimsel bilginin kültür, de÷er ve psikoloji gibi öznel unsurlardan
uzaklaút÷ sürece de÷erli oldu÷u kansnda oldu÷u için bu fikre karú
çkmaktadr (Gillies, 2018, s. 123).
Görüldü÷ü üzere Çevre üyelerinin temel amac metafizik
önermelerden arndrlmú, olgulara dayanan bir bilime ulaúmaktr. Bu
amacn gerçekleúmesine olanak sa÷layacak yöntem ise mantksal
çözümlemedir. Bu ba÷lamda Çevre üyeleri olgulara dayanan ve
do÷rulanabilen önermelerin, söz dizimi (sentaks) ve anlamsal (semantik)
açdan incelemeye tabi tutulmas gerekti÷ini düúünmektedir (Yardmc,
2018, s. 13-15). Özellikle Carnap (1935, s. 9-10) do÷rulamann ancak öne
sürülen önermenin mantksal analize tabi tutularak yaplmas gerekti÷ini
iddia etmiútir (Irzk, 1962, s. 65). Bununla birlikte, felsefenin iúlevi,
önermeleri mantksal analize tabi tutarak yaln hale getirmektir. øúte
felsefenin bu yönü Neurath’da bilimin birli÷i, Carnap’ta ise bilimin
sentaks, yani bilimin mant÷ üzerine çalúma anlamna gelir (Hzr,
1965, s. 252).
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Bilimi, bilim olmayandan ayrma yöntemi olarak kullanlan
do÷rulama iúlemi, teorik bir söylem ve gözlem önermesi arasnda yaplan
bir iúlem olmas bakmndan mantksal ve dilsel bir özellik taúr. Buradaki
temel sorun ise teorik bir önermenin gözlem önermelerine indirgenebilir
nitelikte olmas ve gözlem önermelerinin, gözlem ile nasl iliúki
kurdu÷unu saptamaktr. øúte Viyana Çevresi üyeleri bu iliúkinin protokol
önermeleri ile kuruldu÷u kanaatindedir (Ural, 2012, s. 105-107) çünkü
onlara göre, özneleraras bir bilimin sa÷lanmas için yansz ve anlam
karmaúasndan arndrlmú bir dil gereklidir (Serin, 2015, s. 55). Bu dil
de ancak protokol önermeler aracl÷yla kurulabilir. Bu ba÷lamda Çevre
üyelerinin, metafiziksel ifadeler barndran önermelerin anlamszl÷ ve
bilimleri ortak bir paydada birleútiren fiziksel bir dil oluúturma olmak
üzere iki temel hedefinin oldu÷u söylenebilir (Godfrey-Smith, 2003,
s. 25; Salgar, 2012, s. 187).

1. Carnap ve Neurath’da Protokol Önermeler ve
Popper’n Eleútirisi
Carnap bilimsel bilginin gözlem önermeleri üzerine kuruldu÷unu ve
tekil alglarmzn ancak bu gözlem önermeleriyle ifade edildi÷ini
savunur. Herkes için geçerli olan tekil gözlem önermelerine protokol
önermeler olarak adlandran Carnap ve Çevre üyeleri için protokol
önermeler, bilimsel ifadelerin do÷ru ya da yanlúl÷nn tespit
edilebilmesine imkân sa÷lamas ve onlara bir anlamllk yüklemesinden
dolay bilimin bir dayana÷ olarak görülür (Ömerustao÷lu, 2004, s. 15).
Bilimsel ifadeler için bu denli önemli görülen protokol önermeler
atomsal, basit ve temel önermeler olarak da adlandrlr. Carnap’a göre,
protokol cümleleri, bilimsel etkinli÷in en yaln ve basit önermeleri
olmasndan dolay bilimsel yarglarn temelidir (Salgar, 2012, s. 193).
Ona göre, bilimsel nitelikteki kuramsal sözcüklerin indirgeme yoluyla
do÷ruluk de÷eri ve anlam koúullar protokol cümleleri yoluyla irdelenir.
Bir sözcü÷ün anlaml olmas da ancak bu protokol cümlelerine
indirgendi÷inde mümkün olabilir (Öztürk, 2011, s. 147). Ksacas
Carnap’a göre, protokol önermeler, olgulara dayanmakla beraber her türlü
yorum ve öznel de÷erlendirmelerden arnk olmasndan dolay bilimsel
bilginin temelidir (Yardmc, 2018, s. 15).
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Do÷rulanabilirlik düsturunun mihenk taú olarak görülen protokol
cümleler; özellikle Neurath ve Carnap’n deneyim ve alg cümleleri
yerine bu cümleleri temsil eden temel ifadeler olarak kullanlr (Popper,
2005, s. 76). Çevre üyeleri için gözlemlenebilirlik, dú dünyadaki fiziksel
nesnelerin gözlenmesi ve özneleraras snanabilmesidir. Önermelerin
anlaml olup olmad÷, onun do÷rulanabilir olmasyla iliúkilidir ve bu
do÷rulama iúlemi öznelerarasdr (Johansonn, 1982, s. 11-19). Dolaysyla
bilimin nesnelli÷i gözlemlenebilen, dú dünyaya iliúkin öznel de÷er ve
düúüncelerden ba÷msz bir bilim etkinli÷ine ba÷ldr. Çevre düúünürleri
için bilimsel faaliyette her türlü öznel de÷erlere yer olmad÷ için, bilim
insan ön yarglar, siyasi düúünceleri ve inançlarndan soyutlanarak bu
faaliyeti yürütmelidir (Ömerustao÷lu, 2004, s. 22-23).
Bu noktada Carnap ve Neurath’n fenomenalizm karúsnda
geliútirdi÷i tutum neticesinde ortaya attklar temel görüú; gözlem
önermelerinin duyu verilerinden ziyade, fiziksel nesnelere yönelik olmas
gerekti÷idir. Baúka bir deyiúle gözlem ifadeleri gözlemcinin duyu
verilerini ifade etmek yerine, bizatihi fiziksel nesnenin kendisine yönelik
önermelerden oluúmaldr. øúte Viyana Çevresi’nin bu bakú açs bir
“fizikalizm” ö÷retisini do÷urmuútur. Fiziksel dilin evrensel bir dil oldu÷u
yani her cümlenin özneleraras olup, birbirine çevrilip indirgenebilece÷i
düúüncesiyle beraber yirminci yüzyl bilim anlayú psikolojizmden
fizikalizme do÷ru bir kayma yaúamútr (Gillies, 2018, s. 119; Enoch
Stumpf, 1994, s. 455).
Fizikalizmin temel düsturu do÷ru bilginin sadece fiziksel nesnelere
iliúkin olmasdr. Bu düúünce do÷rultusunda gerçek bilim, zaman ve uzay
koordinatlaryla belirlenen bir önerme olarak kabul edilir çünkü teoriler
ancak bu yolla test edilebilir. Bu ba÷lamda fizikalizmde zaman ve mekân
dúnda gerçeküstü hiçbir úey bilim olarak kabul edilmez (Hzr, 1965, s.
251; Uebel, 2003, s. 74; Cat, 1995, s. 221). Carnap fizikalizmin etkisiyle
bilimin sadece fiziksel dünyaya iliúkin olabilece÷ini, fizik diliyle ifade
edilmeyen savlarn bilimsel olamayaca÷n ve bilimsel bilginin temelinin
herkes için geçerli olan tekil gözlem önermelerine karúlk gelen protokol
önermelerce mümkün olabilece÷ini savunur. Bu bakmdan Carnap için
protokol önermeler gözlem önermelerini özneleraras snanabilir klan
yani herkes için test edilmeye açk hale getiren önermeler olmasnn yan
sra bilimler sisteminin mihenk taúdr (Ömerustao÷lu, 2004, s. 15;
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Özlem, 2008, s. 71). Carnap birleútirilmiú bilim ideali için mihenk taú
olarak gördü÷ü bu protokol önermelerin temel dinami÷i olarak söz dizimi
(sentaks) ve semanti÷in üzerine e÷ilir. Söz dizimi protokol önermelerde
cümlelerin diziliú yapsn belirlerken; semantik ise kurulan cümlenin
anlamsal bir karúl÷nn olmasn ifade eder. Söz dizim yapsna uygun
olup fakat kelimelerin geliúigüzel bir araya gelmesi anlamsz ifadeler
ortaya çkarabilir. øúte bu sorunun engellenmesi için semanti÷in yani
cümlelerin anlamll÷nn da göz önünde tutulmas gerekir. Dolaysyla
Carnap’a göre, her protokol önerme hem sentaks hem de semantik
kurallar sa÷lamaldr (Hzr, 1965, s. 252-253).
Bir do÷rulama yöntemi olarak ‘söz dizim’e bilim olanla olmayan
ayrma noktasnda ihtiyaç duyulur. Do÷rudan do÷rulanmas mümkün
olmayan önermelerin do÷rulu÷u da ancak söz diziminin kurma ve
dönüútürme kurallaryla yaplabilir. Kurma kurallar hangi sözcüklerin
yan yana gelece÷ini belirleyen bir manada dil bilgisi kurallardr.
Dönüútürme kurallar ise bir cümlenin baúka cümleye nasl
dönüútürülece÷ini belirleyen kurallardr. Bu dönüúüm kurallar da
matematiksel kurallar ve fizik kurallar olmak üzere iki gruba ayrlr
(Salgar, 2012, s. 192; Ural, 2012, s. 103-104; Carnap, 1935, s. 43).
Carnap teorik bir önermenin do÷rulanmasnn ancak protokol
cümleleri ile mümkün oldu÷unu düúündü÷ü için teorik önermelerin
birtakm kurallarla protokol cümlelerine dönüútürülmesini sa÷layan
dönüútürme kuralarna daha çok önem verir. Böylelikle mantksal söz
dizimiyle do÷rulanabilirlik ilkesi ortaya konulur (Salgar, 2012, s. 192).
Carnap’n (1959, s. 165-166; Gillies, 2018, s. 120) burada yapmak
istedi÷i protokol cümlelerin ifade edildi÷i dil ile sistem dilini ayrt
etmektir çünkü kiúilerin dolaysz deneyimledi÷i úeylere yönelik ilkel
protokol cümlelerinin protokol dili ile bu ilkel protokol cümlelerinin
bilimsel sistemdeki açk ve kesin bir úekilde ifade edildi÷i sistem dili
farkldr.
Öte yandan Carnap’n mantksal söz dizimi yoluyla dolayl
do÷rulamann mümkün oldu÷unu savunmas bir bakma önermeler
arasnda bir indirgeme olarak düúünülebilir. Bu indirgeme iúleminde
önermeler aras geçiúi sa÷layan bir ba÷lantya ihtiyaç vardr. Carnap fiziki
dünya ve teorik önermeler arasndaki ba÷n protokol cümleler oldu÷unu
ifade eder. Bu ba÷lamda, protokol önermeler yaplan gözlem ve deneyler

ͺ

BilimselNesnellik,KültürveProtokolÖnermeleriTartçmas:Carnap,…

hakknda bilgiler içerdi÷i için dilin fiziksel dünya ile iliúkisini bu dilin
içinde kalarak çözmeyi amaçlar (Ural, 2012, s. 105-106).
Carnap’a (1959, s. 166) göre, fizikalizmde sistem diliyle ifade edilen
her cümle, birbirine çevrilebilen fizik dildeki bir cümleye karúlk gelir ve
bu yolla oluúturulan protokol önermeler fizik dilini oluúturur. Böylelikle
fizikalizmin temel amac olan fizik dilinin evrensel bir yap kazanarak
özneleraras snanabilir hale gelmesi sa÷lanr. Buradaki önemli nokta
fiziksel nesnelere yönelik ifadelerin özneleraras olmasdr. Bu sav
önemli klan ise bir araútrmac tarafndan yaplan fiziksel nesnelere
iliúkin gözlem ve deney sonuçlarndan elde edilen protokol cümleler
baúka bir araútrmac tarafndan kontrol edilebiliyorsa, yani özneleraras
bir snamaya imkân veriyorsa elde edilen bilginin nesnel oldu÷u sonucuna
ulaúlr (Gillies, 2018, s. 120-121). E÷er ilk araútrmacnn protokol
önermeleri öznel duyumlar içeriyorsa, bu protokol di÷er araútrmaclar
tarafndan test edilemeyece÷i için ortaya atlan savn, nesnellikten uzak
oldu÷u varsaylr çünkü özneleraras snanabilir olmayan protokol bir
ifade, deney ve gözlemi yapan araútrmacnn öznel duyum ve hislerini
barndrd÷ için nesnel bir yaklaúma sahip de÷ildir.
Carnap bilimde nesnelli÷in sa÷lanmas bakmndan protokol
önermelere çevrilen gözlemlerin test edilmesini do÷rudan do÷rulama ve
dolayl do÷rulama olmak üzere ikiye ayrr: ølki do÷rudan yaplan
gözlemler sonucunda elde edilen protokol önermelerken, ikincisi gözlem
ve deneyin bir araç vastasyla dolayl yoldan dile getirildi÷i tikel ya da
tümel önermelerdir (Bozkurt, 2014, s. 16). Örne÷in, scakl÷ hissetmek
do÷rudan protokol önermelerle ifade edilirken, scakl÷ termometre
yardmyla gözlemleyerek aktarmak dolayl protokol önermelerle ifade
edilir (Enoch Stumpf, 1994, s. 454-454; Ural, 2012, s. 108; Salgar, 2012,
s. 194-195).
Burada Carnap’n temel amac bilimsel bilgiyi protokol önermeleri
yoluyla belirleyerek onlarn do÷rulu÷unu ve anlamll÷n göstermek ve
böylece özneleraras snamaya imkân tanyan bilgiye dönüútürmektir. Bu
nedenle, söz dizimini bir do÷rulama yöntemi olarak kullanan Carnap,
teorik önermelerden söz dizimi kurallar yoluyla protokol önermelere
ulaúarak bilimsel önermelerdeki anlamllk sorununu çözmeye çalúr.
Fakat Popper’a göre, teorik önermelerin saysz gözlem önermelerini
içerisinde barndrmasndan dolay onlarn tam anlamyla do÷rulanmas
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mümkün de÷ildir. Tümüyle do÷rulanmayan bir hipotezin bilimsel
oldu÷unu söylemek ise olanakszdr. Bu nedenle Carnap, Popper’n
etkisiyle sorunu aúmak için do÷rulama yerine onaylama kavramn ileri
sürer (Salgar, 2012, s. 195; Ural, 2012, s. 119-120).
Popper (2005, s. 128) açsndan bilimsel bilgiye temel teúkil eden her
önerme baúka temel önermelerin tümdengelimiyle yeniden snanr. Ona
göre, bu faaliyetin do÷al bir sonu yoktur. Tümdengelim snamalar zinciri
sonsuzdur ve dolaysyla bir sonuca ulaúmak istedi÷imiz takdirde geçici
bir sürede olsa sonuçtan memnun olmamz gerekmektedir. Önermelerle
yeterli bir kesinli÷e ulaúld÷nda deney ve gözlem braklr. Fakat
önermelerden saysz çkarsamalarn yaplmas, yani deneysel seriye
devam etmenin teorik olasl÷ vardr. Bu ba÷lamda Carnap (1936, s. 425426; Bozkurt, 2014, s. 217), Popper’n etkisiyle snrsz do÷rulama
yaplamayaca÷n kabul eder ve buradaki iúlemin snama, sa÷lama ve
giderek artan bir onay süreci oldu÷unu savunur. Söz gelimi, masann
üstünde bir anahtar oldu÷u sav somut gözlem temelinde yüksek derecede
onaylanr ya da reddedilir.
Carnap (1949) onaylanma iúleminde gözlemle beraber baúka
unsurlarnda gerekli oldu÷unu ifade eder (Salgar, 2016, s. 243-244). Ona
göre, “masann üzerinde bir anahtar var” ifadesinin onaylanmas için
masann yannda olma, ú÷n olmas, anahtara dokunma vb. gibi
unsurlarn da olmas gerekir. Önermeler ancak bu yolla onaylanabilir ya
da yadsnabilir. Carnap’n onaylanma süreci için baúka unsurlar da göz
önünde tutmas, önermeleri daha nesnel ve geçerli klma çabas olarak
görülebilir. Bu ba÷lamda öne sürülen koúullarn önerme ile ba÷lantl
olmas, önermenin onaylanma derecesini ve özneleraras geçiúkenli÷ini
artraca÷ düúünülür (Salgar, 2012, s. 197).
Carnap fizikalist düúüncesini öyle ileri götürür ki “mutluluk”,
“heyecan” gibi bireyin içsel duygu durumlarn ifade eden protokol
önermelerin de test edilebilir oldu÷unu ve fizikalist görüúle
açklanabilece÷ini iddia eder. Söz gelimi “x kiúisi úu anda heyecanl”
protokol cümlesi fiziksel olarak yorumlanamayaca÷ düúünülse de
Carnap’a (1959, s. 192-194; Gillies, 2018, s. 121-122) göre, bu protokol
önermesi, x kiúisinin kalp atú, hzl nefes alp vermesi vb. gibi baz
fiziksel reaksiyonlarnn gözlemlenmesi sonucunda protokol önermelere
dönüútürülerek di÷er araútrmaclar tarafndan test edilebilecektir.
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Carnap’n özneleraras snanabilirlik düúüncesi ekseninde
indirgemeci bu tavr Popper tarafndan sarslr. Carnap için bilim
mant÷nn temel gayesi, bilimsel dilin mant÷ ve biçiminin
araútrlmasdr. Bu mantk anlayú; nesneler yerine sözcükleri, durumlar
yerine de önermeleri konu edinir. Bununla beraber Carnap, söylendi÷i
üzere psikolojik durumlarn da protokol önermeler yoluyla snanabildi÷ini
savunur. Fakat Popper’a (2005, s. 119-120) göre, Carnap’n bu düúüncesi,
psikolojizmin biçimsel anlatma dönüútürülmüú halinden baúka bir úey
de÷ildir. Dolaysyla, Carnap’n alg ve duyumlarn da protokol önermeler
olarak ifade edilebilece÷i görüúü do÷ru de÷ildir. Ona göre, alg ve
duyumlara dayal protokol önermelerin snanmas daha meúakkatli ve zor
olmasndan dolay bu protokol önermelerde snama sonlandrlmaz. Bu
ba÷lamda Popper (2005, s. 129), temel önermeleri kabul etme noktasnda
alglarn etkili oldu÷u, fakat bu önermelerin geçerlili÷inin alg ve
duyumlara dayandrlarak savunulmayaca÷ görüúündedir.
Öte yandan Çevre düúünürleri, protokol önermeler arasndaki
iliúkinin nasl kurulaca÷ noktasnda da fikir ayrl÷ yaúar. Carnap
protokol cümlelerinde söz diziminin dúarsnda kalan önermeler ve söz
diziminin içerisinde kalan önermeler olmak üzere iki temel görüú
oldu÷unu savunur. Carnap’a (1987, s. 458; Salgar, 2016, s. 153-154;
Tepe, 1990, s. 50) göre, sistem dili dúnda kalan önermelerin biçimi
iste÷e ba÷ldr ve protokol ifadeler özel kurallarla sistem ifadelerine
dönüútürülür. Neurath ise protokol ifadelerin sistem dili içinde olmas
gerekti÷ini, özel dönüútürme kurallar olmadan onlarn sistem dilinin söz
dizimine ba÷l olarak biçimlendi÷ini öne sürer. Baúka bir ifadeyle,
bilimsel bilginin elde edilmesi sürecinde özel bir dilin oldu÷unu reddeden
Neurath, bilim dilinin özneleraras oldu÷unu ve dolaysyla Carnap’n
görüúünün anlamsz oldu÷unu savunur (Gillies, 2018, s. 124).
Neurath’a göre, protokol önermeler dilsel yapnn içinde olmaldr
çünkü protokol cümleleri dilsel yap dúnda ele alnd÷nda önermeler
arasndaki çevirim kurallar özneye ba÷l olaca÷ndan nesnel bir dil
olmayacaktr. Protokol önermeler dilsel yap içinde ele alnd÷nda ise
özneye yönelik kurallar olmayaca÷ için ortak bir dil kullanlacak ve
böylece birleútirilmiú ortak bir bilim dili kurulabilecektir (Carnap, 1987,
s. 458; Salgar, 2012, s. 194). Fakat Neurath’n bu görüúleri pozitivist
düúüncenin temel sav olan bilimsel bilginin olgulara dayanmas gerekti÷i

ZöhreYÜCEKAYA&AlperBilgehanYARDIMCI

ͳͳ

fikriyle uyuúmad÷ gibi anlamllk ölçütü saylan olgusal içeri÷e sahip
olma fikriyle de çeliúmektedir (Salgar, 2012, s. 194).
Carnap’ta protokol önermeler öznel yaúant sonuçlarnn birer ifadesi
olarak ele alnd÷ için onlarn öznelerarasl÷ her süjenin kendi yaúants
temelinde geçerli olacaktr. Bu ba÷lamda Carnap bilimsel bilginin
temeline protokol önermelerinin yerleútirilmesi fikrini “yöntemsel
solipsizm” olarak adlandrr. Neurath ise bu solipsizmin protokol
önermelerin görelili÷ine sebep olaca÷ gerekçesiyle karú çkar (Tepe,
1990, s. 48).
Neurath’a göre, Carnap’n protokol cümleleri ile yaúantlarn
karúlaútrlabilece÷i düúüncesi bir tür metafiziksel düúünce kalntsdr
çünkü protokol önermeler yaúantlarla de÷il ancak baúka bir protokol
önerme ile karúlaútrlabilir. Özne bilgiyi elde ederken duygu ve
düúüncelerinin etkisi altnda kalr. Dolaysyla, nesneler ile protokol
önermeleri karúlaútrmak özneleraras koúulu yerine getiremez. Bu
nedenle, Neurath nesnelerle protokol önermeleri kyaslamak yerine
önermelerin di÷er önermelerle kyaslanmas gerekti÷i görüúündedir
(Salgar, 2012, s. 194; Tepe, 1990, s. 48-49; Cat, 1995, s. 221).
Neurath’a (1973, s. 309) göre, bilimsel dünya görüúünün ampirik ve
mantksal analiz olmak üzere iki temel özelli÷i vardr. ølki, duyu
verilerine dayanrken, ikincisi bilimin snrlarn belirleyen bir kstasa,
di÷er bir deyiúle matematik ve mant÷n analitik ifadelerine dayanr. Öte
yandan do÷rulanamayan ve anlamsz içeri÷e sahip olan her türlü
metafizi÷in bilimden ayklanmas, bilimsel dünya görüúü savunucularnn
ortak amacdr. Bu ba÷lamda bilimsel bilginin snrlandrlmas ve
metafizik ögelerden ayklanmasna olanak sa÷layan protokol önermeler
Neurath’n düúünce sisteminde önemli bir yere sahiptir (Nottelmann,
2006, s. 166).
Neurath’da Carnap gibi protokol ifadelerin fiziksel nesnelere yönelik
oldu÷unu düúünür ancak protokol cümlelerde araútrmacnn isminin
geçmesi gerekti÷ini savunmasyla onun görüúlerinden ayrlr. Ona göre,
bir protokol cümlesi araútrmacnn ismini içerdi÷inde eksiksiz olur. Söz
gelimi “mavi bir çember” ya da “yeúil bir top srann üstünde duruyor”
ifadeleri tamamlanmú protokol cümleleri de÷ildir. Bu ifadeler ancak “x
kiúisi, úu anda mavi bir çember görüyor” ya da “x kiúisi, úimdi srann
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üstünde duran yeúil bir top görüyor” úeklinde ifade edilirse eksiksiz bir
protokol cümlesi olacaktr (Gillies, 2018, s. 122-123).
Popper, Neurath’n protokol önermelerinde görmek, alglamak vb.
gibi o an yaplan eylemin ve gözlemcinin adnn geçmesi gerekti÷i
yönündeki savn eleútirir (Tepe, 1990, s. 52). Daha önce de vurguland÷
üzere, Popper’a (2005, s. 128) göre, temel önermeler di÷er temel
önermeler yoluyla snanr ve bu snama sürecinin bir sonu yoktur.
Snamalar silsilesinden sonra bir sonuca varmak için iúlemin bir
aúamasnda, kabul edilen temel önermelerin birinde durulmak zorundadr.
Dolaysyla, snanmas daha kolay olan protokol önermelerin birinde
snama iúlemini sonlandrmak gerekir. Fakat Neurath’n düúünce
sisteminde, önce srann üstünde yeúil bir topun oldu÷u daha sonra x’in o
topu gördü÷ü snanr. Oysaki Popper’a göre, bilimsel süreçteki snama
aúamalar test edilmesi kolay ifadelerde sonlandrlmaldr. Bu bakmdan,
Neurath’n protokol önermelerde gözlemcinin ad ve yapt÷ eylemin
geçmesi gerekti÷i sav, bilimsel ifadelerin snanma sürecini uzatt÷ için
Popper açsndan gereksiz görünmektedir.
Öte yandan Neurath, protokol cümlelerin mutlak olmad÷
düzeltilebilece÷i ve iúe yaramyorsa atlabilece÷i düúünceleriyle
psikolojizmden ayrlr çünkü psikolojizmde protokol ifadeler öznenin
dolaysz deneyimini içerir ve dolaysz deneyimi ile do÷rulanr. Bu
nedenle protokol cümleleri psikolojizmde yenilenemeyen bir temel
üzerine kuruludur. Fakat fizikalizmde bu görüú reddedilir. Söz gelimi x
kiúisi bir yanlsama neticesinde srann üstünde yeúil bir top oldu÷unu
söylemiú olabilir (Gillies, 2018, s. 123). Dolaysyla, Neurath açsndan
protokol cümleleri, kesin ve mutlak olmayp düzeltilebilir ya da tümüyle
reddedilebilir (Tepe, 1990, s. 49).
Carnap, bilimsel hipotezlerin ancak protokol önermelere
dayandrlarak sa÷lanmas gerekti÷ini ve bu protokol önermelerin
çürütülemez olduklarn savunurken, Neurath yaúantlarn biçimsel bir
forma dönüútürüldü÷ü protokol önermelerinin mutlak olmad÷,
gerekti÷inde göz ard edilebilece÷i ya da de÷iútirilebilece÷i kanaatindedir
(Popper, 2005, s. 121; Gillies, 2018, s. 123). Bu nedenle o, Carnap’n
protokol önermelerin de÷iúmez ve son önermeler oldu÷u düúüncesine
karú çkar (Uebel, 1993, s. 588). Popper, Neurath’n bu savn önemli bir
ilerleme olarak görmekle beraber protokol önermelerin keyfi atlmasn
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engelleyecek bir kstasn olmas gerekti÷ini savunur. Popper’a (2005,
s. 120-121) göre, Neurath bu kstas göz ard etti÷i için ampirik bilimde
keyfili÷in önünü açmútr.
Bilim ve özne arasndaki iliúkiyi temsil ederek öznelerarasl÷
sa÷layan protokol cümleleri, Carnap için bilimde duyu verilerinin ampirik
do÷asn garanti etmesi bakmndan bilimin temeli olarak görülür. Bu
bakmdan protokol önermeler düzeltilemez niteliktedir. Fakat Neurath
için saf atomik cümlelerden oluúan bir dil kurgudan baúka bir úey
de÷ildir. Ona göre, bilimsel fizikalist bir dili kullanan, deneyim ve
gerçekli÷i ifade eden cümleler tam anlamyla kurulamaz çünkü bilimsel
dil her zaman yenilenebilir, de÷iúebilir ya da atlabilir. Dolaysyla
gerçekli÷i ifade eden protokol cümleler, her zaman detaylandrlabilse de
hiçbir parçasnn kesin olarak kuruldu÷unu söylemek mümkün de÷ildir
(Cirera, 1994, s. 131-133).
Neurath bu konuyu úöyle açklar: Bilimde varsaym ve çeliúkilere
mahal vermeyecek protokol olan ve olmayan cümlelerden oluúan bir
sistem kurulmas hedeflenir. øleri sürülen yeni cümleler bu sistem yoluyla
teste tabi tutularak çeliúkili olup olmad÷ tespit edilir. Sistemle çeliúen
protokol cümleleri atlabilmekle birlikte bu cümleler sisteme dahil
edilerek sistem yeniden düzenlenebilir (Gillies, 2018, s. 203). Bu
ba÷lamda, Neurath’n Carnap’n düzeltilemeyen, mutlak protokol
önermelerin oldu÷u düúüncesini kabul etmedi÷i, buna ba÷l olarak
bilimsel her bulgunun tartúmaya açk oldu÷u fikrini savundu÷u
söylenebilir.

2. Popper’da Temel Önermeler ve Bilimsel Nesnellik
Popper, Viyana Çevresi üyelerinin bilim ile sözde bilimi ayran
do÷rulanabilirlik ölçütünün karúsnda bir tutum geliútirir. Baúka bir
ifadeyle, bilimin snrlarn belirleyen ölçüt do÷rulanabilirlik de÷il,
yanlúlanabilirliktir. Bu ba÷lamda, Popper (1962, 39; Gorton, 2006, s. 26)
bilimsel kuram ve ifadelerin do÷rulanmas yoluyla test edilemeyece÷ini
belirterek yanlúlanabilirlik ölçütü çerçevesinde kendi bilimsellik
anlayún ortaya koyar. Viyana Çevresi’nin temel düsturu olan
do÷rulanabilirlik ölçütüne karú çkan Popper, bilimsel kuramlar
do÷rulamann mümkün olmad÷n, bu yüzden kuramlarn ancak
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pekiútirilebilece÷ini ifade eder. Baúka bir deyiúle, snamalara direnç
gösteren her kuram pekiútirildi÷i ölçüde anlam kazanr. Dolaysyla
bilimsel bilgi kesin bilgiden ziyade kuramlarn özneleraras snanmaya
imkân vermesi, yani nesnel olmasdr. Bu nesnel ve snanabilir kuramlar
Popper açsndan mutlak hakikat olmayp her an çürütülebilir niteliktedir
(Güzel, 1998, s. 14-15). Baúka bir deyiúle, insann düúünce faaliyeti
sonucunda ortaya atlan kuramlar, bir dizi snamalardan baúaryla geçerek
bilimsel bilgiyi oluúturur. Bu bakmdan Popper, bir kuramn en kat
snamalara karú ne denli dirençli olursa olsun mutlak geçerlili÷inin
olmad÷n, yani her daim yanlúlanabilme ihtimalinin oldu÷unu savunur
(Irzk, 1990, s. 86-87).
Yanlúlanabilirlik ölçütü çerçevesinde nesnellik anlayún da ortaya
koyan Popper, nesnelli÷i tartúlabilen, snanabilen, rasyonel eleútiriye
tabi tutulabilen bir kuram olarak ele alr (Irzk, 2001, s. 28). Popper’a
(2000, s. 191-192; Irzk, 2001, s. 28) göre, nesnellik, bilim insann nesnel
olma çabas de÷il, birçok bilim insannn iú birli÷inden do÷an, bilimsel
yöntemin öznelerarasl÷dr. Bu ba÷lamda, Popper için nesnellik, bilim
insannn tarafszl÷ de÷il, kuramn eleútiriye açk olmasdr. Yani bir
kuram ya da ifade ne kadar çok snanabiliyorsa ve sonucunda bu
snamalardan baúarl olarak geçebiliyorsa o kadar nesneldir denebilir.
Ksacas özneleraras test edilebilme ve rasyonellik, bir nesnellik
gereksinimi olarak Popper’n eleútirel ve rasyonel metodolojisinin ana
sütunlarn oluúturmaktadr (Naraniecki, 2010, s. 518).
Popper, bilimsel bilginin özneleraras snamalar sonucunda nesnellik
ve güç kazand÷n ve rakip kuramlar arasnda seçim yaparken eleútiri ve
snamalar karúsnda baúarl olan kuram tercih etmemiz gerekti÷ini ifade
eder (Irzk, 2001, s. 34). Öte yandan Popper, önermelerin ancak di÷er
önermelerle karúlaútrlabilece÷i görüúünde oldu÷u için temel
önermelerin algsal yaúantlarla savunulabilece÷i fikrine karú çkar.
Burada asl altn çizmek istedi÷i husus ise öznel yaúantlar sonucu elde
edilen kanlar ile nesnel ba÷lamlar arasndaki farktr. Bu noktada Popper
(2005, 67-68), bilimsel nesnelli÷i Viyana Çevresi’nden farkl olarak
kuramlarn özneleraras snanabilir nitelikte olmas ba÷lamnda açklar.
Popper’a göre, temel ya da protokol önermeler gözlemlenebilir ve
özneleraras snanabilir nitelikte olmaldr. Buradaki gözlemlenebilme
imkân bazlar tarafndan ruhbilimcili÷e kap aralamak úeklinde
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de÷erlendirilse de Popper’n gözlemlenebilir ifadesiyle kastetti÷i úey
kuramlarn ruhbilimsel etkilerden arndrlmasdr. Ona göre, yaplan
gözlemler öznel alglar taúyabilir fakat gözlemlenebilirlik, özneleraras
snamaya imkân veren bir kavram olarak ruhbilimsel etkiler
barndramaz. Bu ba÷lamda, Popper (2005, s. 127-128) için protokol ya
da temel önermeler, bir uzay-zaman ba÷lam içerisinde gözlemlenebilir
olgusal durumlar ifade eden önermelerdir.
Popper’a göre, kuramlarn en sert snamalar karúsnda direnmesi ve
kendini öne çkarmasyla hangi kuramn daha üstün oldu÷u belirlenir.
Kuramlarn snanmas ortak kararlaútrlp seçilen temel önermeler
yoluyla gerçekleúti÷i için, kuramn kaderini temel önermeler belirler.
Dolaysyla Popper (2005, s. 133) için ampirik yöntemin temel özelli÷i,
evrensel önermelerden ziyade, ortak kabulle seçilen temel önermeleri
tespit etmektir. Öte yandan yine Popper’a göre, dolaysz yaúantlar
sonucunda öne sürülen bilgiler, bilimsel önermeler olarak öne sürülemez.
Dolaysz yaúantlar bir kere olup biten ve dolaysyla yeniden
düzenlenmeye imkân vermeyen betimlemelerdir. Bu nedenle bilimsel
önermelerdeki evrensel kavramlar, yaúantlar sonucu elde edilen
deneyimler yoluyla açklanamaz (Popper, 2005, s. 118-119). Bu
do÷rultuda Popper, nesnel bilgiler ile öznel yarglar arasnda ayrm yapar
ve gözlemlenen olgularn gerçekli÷i yanstt÷n, duyumsad÷mz
bilgilerin ise önermelerin geçerlili÷ini kantlamaya haiz olmad÷n
savunur. øúte bu noktada bilimsel önermelerin hangi özneleraras
yarglarla snanabilece÷ini sorar çünkü Popper’a (2005, s. 122) göre,
bilimde ruhbilimsel yaklaúmlar yerine nesnel ve özneleraras snanabilen
yaklaúmlar tercih edilmelidir. Bu bakmdan, Popper’n amac Neurath
gibi metafizi÷e tümüyle karú çkmak de÷il, bilim ve metafiziksel ögeleri
birbirinden ayrmaktr (Cat, 1995, s. 224).
Popper (2005, s. 123) bilgilerimizin aslnda olgusal yaúant ve
alglara dayand÷n kabul eder. Fakat ayn zaman da bilimsel
önermelerin öznelerarasl÷a imkân veren nesnel bilgiyi içermesi
gerekti÷ini savunur. Önermeler dizilimi herkes tarafndan snanabilir
olmal, yani dolaysz elde edilen olgular, temel önermelerle dizge halinde
ortaya konularak herkes tarafndan snanabilmelidir.
Popper, Viyana Çevresi üyelerinden farkl olarak bilimsel süreçte
sosyal, psikolojik ve kültürel unsurlara topyekûn karú çkmaz. Bu
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ba÷lamda, o bilimsel süreci, bilim insanlarnn sosyal ve psikolojik
faktörlerin etkisinde kald÷ düúüncesinden ziyade bu etmenlerin dúna
çkabilme, yani eleútirel düúünceyle sosyal faktörleri dahi yarglayabilme
olarak ele alr (Irzk, 2001, s. 28-29). Ona göre, metafizik ögeler gerçek
bilginin ortaya çkmasnda rol oynayabilir. Yani, bilimin ortaya çkmasn
ve geliúmesini sa÷layan metafizik ögeler de vardr. Burada önemli olan
ise bilimin özneleraras snanabilir olmas için bilimle metafizik ögenin
ayrlmasdr (Yardmc, 2018, s. 34-35). Bu ba÷lamda Popper, bilim ve
metafizik ögeler arasndaki snr, keúif ve gerekçelendirme ayrmna
dayanarak çizmeye çalúr.
Bilimde keúif ve gerekçelendirme ayrmn öncelikli olarak
Reichenbach ortaya atar. Reichenbach’a (1938, s. 6-7; Bilgili, 2016,
s. 197-198) göre, keúif ba÷lam, sosyal ve psikolojik etkenler yoluyla bir
teorinin ortaya çkma süreciyken, gerekçelendirme ba÷lam ise bu
teorinin tarafsz ve rasyonel gözlemlerle özneleraras snanma sürecidir.
Bilimsel etkinlikte önemli olan da rasyonel deney ve gözleme imkân
veren gerekçelendirme ba÷lamdr.
Reichenbach’tan sonra Popper da bilimsel etkinlik sürecinde keúif ve
gerekçelendirme ayrmnn yaplmas gerekti÷ini düúünür. Popper, bir
hipotezin ortaya nasl çkt÷ ile o kuramn yöntem ve sonuçlar arasnda
ayrm yaplmas gerekti÷ini düúünür çünkü Popper’a (2005, s. 55-56)
göre, her buluú, yaratc sezgiler yani bir takm metafizik ögeler
barndrr. Bu yüzden kuramlarn ortaya çkú süreçleri ile onlarn test
edilme süreçleri arasnda ayrm yaplmaldr.
Bu bakmdan Popper, bir kuramn ortaya atlmasnn keúif ba÷lam
içerisinde, bu kuramn deney ve gözlem yoluyla test edilmesinin ise
gerekçelendirme ba÷lam içerisinde gerçekleúti÷ini savunur. Bununla
beraber Popper tpk Reichenbach gibi keúif ba÷lamnn rasyonel bir
inúasnn mümkün olmad÷n, yani bilimsel süreçte önemli olan ba÷lamn
gerekçelendirme oldu÷unu ifade eder (Yardmc, 2019, s. 390). Ksacas
Popper’a göre, sosyal ve psikolojik unsurlar kuramn keúfinde etkili olsa
da kuramn test edilebilmesi ve bilginin özneleraras snanmas sürecinde
bu unsurlar etkili de÷ildir.
Popper nesnel bilginin eleútirilmesi gerekti÷i, öznel bilgilerin ise
ancak nesnel oldu÷unda eleútirilebilir hale gelece÷ini düúünür. Yani,
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sosyal ve psikolojik etmenlerin etkili oldu÷u keúfin oluúumu eleútiriye
tabi tutulamayaca÷ için, keúfin özneleraras snanabilir nesnel bir bilgi
haline dönüútürülmesi gerekir. Popper kuramclarn keúfin ortaya çkt÷
öznel bilgi ve onun test edilebilir hale gelmesiyle oluúan nesnel bilgi
arasnda ayrm yapmadklar için hataya düútüklerini belirtir
(Ömerustao÷lu, 2004, s. 112).
Popper (2020, s. 173; Gorton, 2006, s. 32-33) keúif ve
gerekçelendirme konusu ba÷lamnda öznel ve nesnel bilgi ayrmn ortaya
koymak için üç dünya kuramn öne sürer. Bu anlayúa göre, birinci dünya
fiziksel durumlarn, ikinci dünya düúünsel faaliyetlerin yani keúif
ba÷lamnn, üçüncü dünya ise nesnel manada ideler dünyas ve
kantlamalarn, yani gerekçelendirme ba÷lamnn oldu÷u dünyadr.
Popper’a göre, nesnel bilginin, tartúma ve bilimsel sorunlarn mümkün
oldu÷u yer üçüncü dünyadr (Güzel, 1998, s. 34). Buradaki esas sorun ise
bu üç dünyann birbiriyle nasl etkileúime geçti÷idir. Popper’a (2020, s.
173) göre, öznel yaúant ve kanlarn yer ald÷, keúfin ortaya çkt÷ ikinci
dünya, fiziksel durumlarn yer ald÷ birinci dünya ile nesnel kuramlarn
yer ald÷, yani gerekçelendirme ba÷lamnn oldu÷u üçüncü dünya
arasnda bir köprü durumundadr.
Popper Çevre üyeleri gibi bilimsel etkinli÷in nesnel olmas
gerekti÷ini savunur. Onlardan ayrld÷ nokta ise nesnellik tanmdr.
Nesnellik pozitivist görüúte kuramn gerçekli÷e uygun olmas, yani
do÷rulanabilmesidir. Bu noktada bilim insannn her türlü psikolojik,
sosyolojik ve kültürel etmenlerden syrld÷ varsaylr. Fakat Popper’a
göre, bir kuramn do÷rulanmas mümkün olmad÷ için o kuramn nesnel
oldu÷unu iddia etmek ve bilim insannn tarafsz oldu÷unu düúünmek
olanakl de÷ildir (Irzk, 1990, s. 88-89).
Popper’n nesnelli÷i, kuramlarn temel önermeler yoluyla
özneleraras snanmas, rasyonel bir eleútiriye tabi tutulmas olarak
tanmlamas di÷er nesnellik tanmlamalarna göre daha üstündür çünkü
onun savundu÷u nesnellik anlayúyla beraber bütün sosyo-kültürel
faktörlerden yaltlmú, tarafsz bir bilim insan yönündeki beklenti
de÷iúmiútir (Schilpp, 1974, s. 110; Popper, 2000, s. 191-192). Kuramn
ilk keúfiyle onun snanabilir formda gerekçelendirildi÷i süreçleri üç
dünya kuramyla açklamaya çalúan Popper, nesnelli÷i kuramn
eleútirilmeye ve snanmaya açk olmas üzerine temellendirmeye çalúr
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(Irzk, 1990, s. 89-90). Böylelikle zihinsel süreçlerden damtlarak geçen
bilgi, bir kurama dönüútürülerek herkes tarafndan sorgulanabilir hale
gelir. Bu ba÷lamda Popper, Çevre üyeleri gibi bilimsel etkinlikte
psikolojik ve sosyolojik etmenleri tümüyle kap dúar etmektense, üç
dünya kuram ve keúif-gerekçelendirme ayrmn ortaya koyarak bilimsel
etkinlik sürecinde psikolojik ve sosyolojik kimli÷e sahip bir kültürel
çevre içerisinde yaúayan özneye yer açmaya çalúmaktadr.

Sonuç
Viyana Çevresi üyeleri her türlü metafizik ögeden arndrlmú,
olgulara dayanan, özneleraras test edilip do÷rulanabilen önermelere
bilimsellik atfederler. Ayrca bilimsel önermelerin özneleraras test
edilme ve do÷rulanma sürecinin ise protokol önermeler yoluyla
gerçekleúti÷ini savunur. Bu bakmdan protokol önermeler, dil ile nesneler
arasndaki iliúkiyi kuran bir nevi köprü olarak görülür. Viyana Çevresi
üyelerine göre, metafizik ögeler, olgulara dayanmad÷, özneleraras
snanmaya imkân vermedi÷i ve do÷rulanamad÷ gerekçeleriyle bilimsel
bilgiden ayklanmaldr. Bu kapsamda bilimin, bilim olmayandan
ayrlmas sürecinde üyelerce baúvurulan protokol önermelerinin nasl ve
ne yolla kurulaca÷ noktasnda ise düúünce ayrlklar vardr. Viyana
Çevresi üyelerinden Neurath ve Carnap’n gayesi olgulara dayanan
protokol önermeleri yoluyla özneleraras geçiúkenli÷e sahip nesnel
bilgiye ulaúmaktr. Özellikle Carnap, bilimsel bilgiyi metafizik ögelerden
ayklama sürecinde, ifadeleri sentaks (mantksal söz dizimi) ve semantik
(anlamllk) kurallara uygunlu÷u ve protokol cümlelerine dönüútürülebilir
olmas bakmndan de÷erlendirmeye tabi tutar. Buradaki temel amaç
olgulara dayanan, her türlü öznel yarglardan ba÷msz nesnel ve do÷ru
bilgiye ulaúmaktr.
Bilimde nesnelli÷in sa÷laycs olarak protokol önermelerini ön plana
çkaran Carnap Neurath ve Popper kuramlarn protokol önermeleri ile test
edilmesi ya da snanmas noktasnda baz fikir ayrlklarna
düúmektedirler. Söz gelimi, Carnap do÷rulama iúleminde nesneler ile
protokol önermelerin karúlaútrlmas gerekti÷ini savunurken, Neurath ve
Popper ise nesnelerle protokol cümlelerinin kyaslanmas yerine,
önermelerin di÷er protokol önermelerle kyaslanmas gerekti÷ini savunur.
Burada Çevre üyeleri ve Popper’n protokol önermeleri kullanmalarndaki
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temel amaç, bilimsel bilginin dayanaklarn belirlemek ve nesnel do÷ru
bilgiye ulaúmak oldu÷u söylenebilir. Öznel deneyimlerden hareketle ileri
sürülen kuramlarn özneleraras olabilmesi ve sonucunda bilimsellik
statüsü kazanabilmesi için herkes tarafndan test edilebilir nitelikte olmas
gerekir. øúte kuramlarn öznelerarasl÷na imkân veren protokol
önermeler, Çevre üyeleri ve Popper için adeta bilimsel bilginin temeli
olarak zorunluluktur.
Çevre üyelerinin bilimi metafizik ögelerden ayrútrmak için
kullandklar protokol önermeler, insann üretti÷i bilgiden kendini
soyutlamas olarak da görülebilir. Yani protokol önermeler yoluyla
özneleraras snanabilen kuram, bu süreçle beraber öznenin kültürel ve
sosyolojik unsurlarndan ba÷mszlaúr. Bilimsel nesnelli÷in ancak bu
yolla gerçekleúece÷i kanaatinde olan Çevre üyeleri, bilim insannn
gözlem ve test sürecinde tüm sosyo-kültürel kimli÷inden soyutlanmas
gerekti÷ini düúünür. Popper, bilimsel etkinli÷in nesnel olmas gerekti÷i
konusunda Çevre üyeleriyle hemfikirdir. Fakat öznenin alg ve
yaúantlarnn tümüyle yok saylmasnn mümkün olmad÷n düúünerek
bilimsel bilginin ortaya çkú ile onun özneleraras test edilmesi arasnda
bir ayrm yapar.
Popper’n üç dünya kuramyla beraber keúif ve gerekçelendirme
ayrmn yapmas, sadece fiziksel olgu ve durumlara önem veren ve bilim
insannn sosyo-kültürel etkenlerden syrlmas gerekti÷ini düúünen
Viyana Çevresi üyelerinin bu kat tutumlarn yumuúatma giriúimi olarak
yorumlanabilir. Popper, bilim insannn sosyal faktörlerden syrlmasnn
mümkün olmad÷nn farkndadr. Bu ba÷lamda nesnel bilgiyi, bilim
insannn kimli÷i, duygu düúüncelerinden arnk bir bilgi olmaktan ziyade
özneleraras geçiúkenli÷e sahip eleútirilebilen, kyaslanabilen bilgi olarak
tanmlar. Ona göre, bilimsel etkinlikte belirleyici ve önemli olan, bilim
insannn alglar de÷il öne sürdü÷ü kuramdr. Dolaysyla kuramn buluú
süreci psikolojik ve sosyolojik etkiler barndrsa da do÷rulanmas
sürecinde kuram özneleraras snanabilir olmaldr. øúte temel önermeler
yoluyla snamann gerçekleúti÷i bu alan Popper için üçüncü dünyadr.
Sonuç olarak, Çevre üyeleri ve Popper’n bilimsellik anlayúlar,
snanabilirlik, test edilebilirlik ve gerekçelendirme üzerine kuruludur. Bu
anlayún temelinde ise bilimsel bilginin her türlü sosyal ve psikolojik
etmenlerden izole edilmesi gerekti÷i anlayú vardr. Popper bu kat
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tutumu yumuúatma giriúimi olarak keúif ve gerekçelendirme ayrm yapsa
da bilimde sosyo-kültürel etkilerin sadece keúif ba÷lamnda yer ald÷n
söylemek, birçok unsurun birleúimiyle meydana gelen bilimsel bilginin
açklanmasnda yetersiz kalmaktadr. Çünkü insan düúünen ve eyleyen bir
varlk olarak sosyal ve psikolojik etmenlerden syrlabilen, kimliksiz
olabilen bir varlk de÷ildir. Dolaysyla, Çevre üyeleri ve Popper’n
nesnel bilim etkinli÷inin payendesi olarak görülen protokol önermeleri
öne sürmeleri, bilimsel bilginin açklanmas sürecinde önemli bir giriúim
olsa da bilimsel etkinlik sürecinin sadece bu yolla ihtimal dahilinde
oldu÷unu savunmak çok da mümkün de÷ildir çünkü bilimsel bilginin
ediniminde birçok farkl dinamiklerin oldu÷u yadsnamaz bir gerçekliktir.
Baúka bir ifadeyle, bilimsel bilgininin elde edilme süreci, sadece temel ya
da protokol önermeler ve olgularla açklanamayacak ölçüde farkl
faktörleri ve bileúenleri barndrmamaktadr. Öyle ki sosyolojik, kültürel
ve psikolojik dinamikleri içeren birçok düúünce sistemi de bilimsel
bilginin kayna÷ ve taúycs olabilmektedir. Dolaysyla, protokol
önermeleri üzerinden bilimde bir nesnellik arayú içerisine girmek sosyal
bir u÷raú olarak nitelendirilebilecek bilimi ve bilimsel etkinli÷in
do÷asnn tam anlamyla anlaúlmasnn önüne geçecektir.
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