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BEYAN 

 

Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başka şahısların 

eselerinden yararlanılması durumunda bilimsel normalara uygun olarak atıfta 

bulunulduğunu, kullanılan verilerde ve metinlerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, 

tezin herhangi bir kısmının bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez 

çalışması olarak sunulmadığını beyan ederim. 

 

 

Rumeysa DENİZ 

11.06.2021 
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ÖZ 

 

Bilimin gelişmesi ve yararlılığı açısından onun önüne çıkan ve çıkabilecek tüm engelleri 

görmek ve daha sonra onları himaye etmek isteriz. Bilimsel bilginin hakikatine güvenen 

ve yönteminden dolayı döneminin önemli filozoflarından olan Francis Bacon, bilim tarihi 

ve bilim felsefesi için oldukça önemli bir kişidir. Aynı zamanda Gaston Bachelard da 

dönemini etkilemiş ve bilim tarihi ve bilim felsefesine etki etmiştir. Farklı terminoloji ile 

aynı problemi ele alan bu iki filozof da bilimsel bilginin önündeki idolleri/engelleri 

incelemektedir.  

Farklı yüzyıllarda ve çok farklı yöntemleri savunan bu iki filozofun da işaret ettiği 

meselenin aynı olması dikkat çekicidir. Özellikle Bacon’ın 17. yüzyılda işaret ettiği 

sorun, görece daha kapsamlı ve ikna edici Bachelardcı görüş tarafından ele alınacaktır.  

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: idol, engel, bilimsel zihin, bilimsel bilgi, yöntem. 
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ABSTRACT  

In terms of the development and usefulness of science, it is desirable to see all the 

obstacles that come and may come in front of it and then overcome them. Francis Bacon, 

who trusted the truth of scientific knowledge and was one of the important philosophers 

of his time due to his method, is a very important person for the history of science and 

philosophy of science. At the same time, Gaston Bachelard also influenced his period and 

influenced the history of science and philosophy of science. These two philosophers, who 

deal with the same problem with different terminology, also examine the idols/obstacles 

in front of scientific knowledge. 

It is noteworthy that the issue pointed out by these two philosophers, who defended very 

different methods in different centuries, is the same. In particular, the problem that Bacon 

pointed out in the 17th century will be dealt with by the relatively more comprehensive 

and persuasive Bachelardian view. 

 

 

 

 

 

Key Words: idol, obstacle, scientific mind, scientific knowledge, method. 
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Önsöz 

Epistemolojik engeller ve idollerin çalışma alanlarına katılması bilim dünyası için 

önemlidir. Var olan herhangi bir sorunu görmezden gelmeye çalışmak onu ortadan 

kaldırmayacağı gibi mevcut durumu daha da kötüye götürür. Bu nedenle sorunların ortaya 

konulması ve tanınması eğer çözümü varsa da çözülmesi önemlidir. Bu açıdan bilimsel 

bilginin ortaya çıkmasını engelleyen bu engellere yer verilmelidir. Onları tanımalı ve 

değerlendirmeliyiz. Bu tezde yapılan şey hem engelleri tanımak hem de Bachelard’ın 

bilim-öncesi dönem dediği dönemde yaşamış olan Bacon’ın da aynı meseleye 

değinmesinin değerlendirilmesidir.  

Tez iki ana bölüme ayrılmış, ilk bölümde Bachelard’ın genel felsefesi ve engelleri tek tek 

ele alınmış, ikinci bölümde de Bacon’ın felsefesinden ve idollerin felsefesindeki yerinden 

bahsedilmiştir. İkinci bölümde bulunan idollerin değerlendirilmesi de Bachelardcı 

yorumlama ile yapılmıştır. En temelde bu tezde Bachelard’ın Bilimsel Zihnin Oluşumu 

ve Francis Bacon’ın Novum Organum adlı eserlerinden yararlanılmıştır. Her iki filozofun 

dilinin de açık ve sade olması konunun karmaşıklaştırmadan yazılmasına yardımcı 

olmuştur.  

Son olarak bu tezin yazım sürecinde bana yol gösteren danışman hocam Dr. Ömer Behiç 

Albayrak ve diğer kıymetli bölüm hocalarıma katkılarından dolayı teşekkür ederim. 

Lisans hayatım boyunca daima beni destekleyen ve yanımda olan aileme ve Dilhan 

Eğribaş, Yağızhan Yağız ve Alper Yıldız’a teşekkür ederim. Son olarak yakın zamanda 

kaybettiğimiz arkadaşımız, güzel dostum Asude Kar’a her zaman yanımda olduğu için 

teşekkür eder, sevgiyle anmak isterim. 
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Giriş 

Bilim felsefesi ve bilim tarihi araştırılan ve ilgilenilen bir alandır. Bu sayede bilimin nasıl 

ilerlediğine, doğru yöntemin ne olduğuna, bilimsel bilginin ne olduğuna veya bilimi 

sosyal-kültürel faktörler etkiler mi sorularına cevaplar aranmış ve de çok çeşitli cevaplar 

verilmiştir. Bu anlamda bilim felsefesi bilime katkıda bulunmuş ve ona destek olmuştur. 

Bilim ve epistemoloji ile ilgilenen iki önemli filozof Francis Bacon ve Gaston Bachelard 

da bilim felsefesinde önemli bir konuma sahiptir. Bacon uzun yıllar kabul gören 

Aristoteles mantığına karşı çıkmış, hakiki bilginin doğada tümevarım ile öğrenileceğini 

savunmuştur. Bachelard ise modern ve modern olmayan diye ikiye ayırmış bilimsel 

zihnin ne olduğunu savunmuştur.  

 Bachelard bilimsel zihnin soyut düşünceye sahip olduğunu, dinamik olduğunu ve 

tarihsellik içinde olduğunu savunur. Dinamik yapısı ve tarihselliği içermesiyle bilim, 

önemli tarihsel olaylar ve buluşlar eşliğinde kırılmalarla ilerler. Bu anlamda Bachelard, 

felsefesine “epistemolojik kırılma” kavramını koyar. Bir diğer önemli kavramı olan 

“epistemolojik engeller” de bilim-öncesi döneme ait bilimsel bilgiye ulaşmada 

karşılaşılan engelleri tanımlar. Farklı yüzyılda bilimsel bilginin önünde duran diğer 

engellere de Bacon idol kavramını kullanır. İdoller doğanın anlaşılmasında insan 

anlayışına (the human understanding) etki eden yanılsamalardır.  

Bu tezde Bacon’ın idolleri Bachelard’ın felsefesi tarafından değerlendirilecektir.  
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1.BÖLÜM 

Bachelard Felsefesi ve Epistemolojik Engeller 

1.1 Bachelard’ın Felsefesine Genel Bir Bakış 

Gaston Bachelard 1884-1962 yılları arasında yaşamış ve felsefe ile 1919 yılında 

ilgilenmeye başlamıştır. 1927 yılında Sorbonne Üniversitesinde, “Essai sur la 

connaissance approchée” (“Yaklaşık Bilgi Üstüne Deneme”) adlı teziyle doktora unvanı 

almıştır ve daha sonra felsefe kariyerine ele aldığı eserlerle devam etmiştir. Bachelard, 

epistemolojiyi bilgi felsefesi anlamından uzaklaştırmış ve onu bilim felsefesi alanına 

yakınlaştırmıştır. Bu yeniliği bilgi edinme sürecinde tarihselliği, dinamizmi, inşacı 

yaklaşımın etkilerini ele alarak ve bu etkilerin önemini savunarak getirmiştir. 

Epistemoloji, Yunanca “episteme” ve “logos” kelimelerinden gelir. Episteme 

bilgi olarak logos da akıl, neden veya oran olarak çevirilebilir.1 Gerçekçi anlayışa göre 

bilgi deney ile öğrenilirken pozitivizme göre bilgi, akıl ve deney ile öğrenilir. Bachelard 

bilginin salt deney ya da akıl ile kavranma düşüncesine karşı çıkar çünkü bilimsel zihni 

etkileyen farklı etkenler de vardır. Bachelard bu düşüncesi ile epistemoloji anlayışını 

bilim felsefesi/tarihi anlayışına yaklaştırır. Çünkü bilimsel bilgi tarihselliği reddetmez. 

Bilimi yalnızca akıl ve deney üzerine kurmak yanlıştır, bilim, bilimdışı denilebilecek 

tarihsel, toplumsal unsurlardan ayırılamaz, o insan etkinliğinden bağımsız 

 
1 Stanford Encyclopedia of Philosophy, Epistemology, erişim tarihi 7 Haziran, 2021. 

https://plato.stanford.edu/entries/epistemology/  
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düşünülmemelidir. Bu nedenle Bachelard bilimsel zihni tarihsellik içerisinde ele alır ve o 

insan etkinliğinden ayırılmaz dolayısıyla bilimsel bilgi inşa edilir.  

Bilimsel zihin bilgiyi doğal olandan yani olgulardan üretmez o, yapay olanı daha 

doğrusu teorilerle, yasalarla oluşturulmuş olanı tercih eder çünkü bilimsel zihin dinamik 

olmalıdır. Yapay üretim tarzı kendi kendine üretme olduğu için doğal olanın keşfedilmesi 

için de daha avantajlıdır. Ayrıca bilimsel zihin dinamik olmalıdır çünkü o durağan olduğu 

sürece yeni bilgilere erişemez, kabul gören bilgileri test etmez veya eleştiremez fakat 

bilimsel zihin bilgiyi test etmelidir ve sürekli onunla polemiğe girmelidir. Son olarak 

somut hal olguları yalnızca parmakla gösterebilir bu nedenle bilimsel zihin soyut 

düşünmelidir çünkü soyut düşünen zihin olguları payalaşabilir, üretebilir veya 

değiştirebilir.2 

Bachelard bilimsel zihnin soyutlama derecelerini üç hal ile açıklar. Psikolojik 

olarak somut, somut-soyut ve soyut hal vardır. Somut halde zihin fenomenin ilk 

imgeleriyle eğlenir, somut-soyut halde olgular geometrik şekiller üzerinden gider ve son 

olarak soyut halde zihin, bilgiyi mekanın sezgisinden ve dolayımsız deneyimden kurtarır. 

Bachelard’a göre tarihsel olarak 18. Yüzyılın sonuna kadar olan döneme bilim-öncesi 

dönem ve bu yüzyılın sonlarından 1905 Einstein’ın görelilik teorisi ile de kendisini 

gösteren döneme bilimsel dönem denir.3 Bilim-öncesi dönem somut ve somut-soyut hali 

yaşamaktadır ve onlar olguları kendinde şey olarak ele alır, soyutlama düşüncesinden de 

uzaktırlar. Bachelard’ın savunduğu dinamizm, soyut düşünme özellikleri de bilimsel 

döneme ait kriterlerdir.  

 
2 Gaston Bachelard, Bilimsel Zihnin Oluşumu, çev. Alp Tümertekin.İstanbul: İthaki Yayınları, 2013. S. 5.  
3 Bachelard, Bilimsel Zihnin Oluşumu, S. 4. 
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Bachelard görüşlerini oluştururken bilim tarihinde önemli yer edinen pozitivizme 

karşı çıkmıştır. Pozitivizm bir diğer adıyla olguculuk4 anlamına gelen, bilginin yalnızca 

olgulardan hareketle öğrenilebildiğini savunan görüştür. Pozitivizm metafiziği reddeder 

ve bilginin akıl ve deney ile öğrenildiğini savunur. Olguların gerçekliğinden bağımsız 

şeyleri reddeden ve olgu ile değeri mutlak olarak ayrı kabul eden pozitivist  düşünce bu 

anlamda tarihselliği de reddetmektedir. Bu yüzden Bachelard pozitivizmi durağan 

kalmasıyla eleştirir. Pozitivizme göre bilgi, akıl tarafından yorumlanan ve deney ile 

gözlemlenebilen olgular sayesinde elde edilir. Fakat bu olguculuk bilimde durağanlığa 

neden olur. Olguların değişmemesi, somut düşünme üzerine kurulu olması bilimsel zihne 

karşı çıkar çünkü bu özellikler bilimsel zihnin dinamizmine engeldir. Durağan zihin 

gelişmeye ve değişmeye kapalı olduğu için bilimsel zihin gelişmeye kapalı olur. 

Dolayısıyla pozitivizm, olguların hakikatine güvenir ve tarihsel olarak değişimi ve 

gelişimi reddeder. Bu düşünme biçimi de bilimsel zihne uzaktır çünkü o, soyut düşünmeli 

ve bu sayede dinamik olmalıdır.  

Olguların kendisinden yola çıkıp deney ile bilimsel bilgiye ulaşmak isteyen zihin 

bilim-öncesi döneme aittir. Pozitivistler ya da realistlerin savunduğu bu düşünce bilimsel 

teorilerle reel dünya arasında dolaysız bir ilişki5 bulunduğunu savunur. Onlar kuramları 

ya da teorileri öncelemez, önce doğa bilgisini ele alır. Gözlem yaparlar ve duyularının 

aktardığı bilgilere güvenirler. Francis Bacon ve çağdaşları “eğer doğayı anlamak 

istiyorsak Aristoteles’in yazılarına değil, doğaya başvurmalıyız” düşüncesini 

savunmaktadır.6 Kendinden önceki Aristoteles mantığı ya da tümdengelimi savunacak 

 
4 Felsefe Terimleri Sözlüğü, Bedia Akarsu, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1975, s. 141. 
5 Alan Chalmers, Bilim Dedikleri. Çev., Hüsamettin Arslan. Ankara: Vadi Yayınları, 1994. s. 202. 
6 Chalmers, Bilim Dedikleri, s. 31. 
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herhangi bir görüşü reddeder ve doğanın bilgisine güvenilmesi gerektiğini savunur. 

Bacon bu anlamda döneminde öncü olmuş, doğa bilgisi ve deneyin bilimsel bilgiyi 

verdiğini savunmuştur. Fakat ne Bacon ve çağdaşlarının ne de pozitivistlerin savunduğu 

deneyci görüş ve olguların hakikati bilimsel bilgiyi verememektedir.  

Dolayısıyla Bachelard’ın tarihsel epistemolojiyi oluşturmasının arka planında 

sorgulanmayan duyular, somut düşünce ve bilimsel bilginin durağanlığa sıkıştırılmışlığı 

vardır. Bu nedenle Bachelard bilimsel bilgiyi bu özelliklerden kurtarmak ister ve yeni 

bilimsel zihni ana hatlarını ve gelişimini belirlemeye çalışır. Çünkü hem tarih hem 

nesnenin ötesinde olan tezahürler veya fenomenler ve son olarak da bilginin değişebilir 

olmasından dolayı dinamizm önemlidir.  

Son olarak Bachelard felsefesinde önemli iki kavram vardır. Bunlar “epistemolojik 

kırılma” ve “epistemolojik engel” kavramlarıdır. Epistemolojik kırılma, gündelik ve 

teorik bilginin birbirinden ayrılması ve büyük dönemsel kırılmaları içerir. Gündelik bilgi 

ile teorik bilginin birbirinden ayrılması ikisinin farklı yöntemlerde elde edilmesinden 

dolayı gerçekleşir. Gündelik bilgi pratiktir, deneyseldir fakat teorik bilgi kuramı önceler. 

Tarihte örneklerini gördüğümüz büyük kırılmalar da Einstein’ın görelilik teorisi veya 

Kopernik’in astronomide yaptığı yeni buluşlardır. Bachelard için bu kırılmalar olumludur 

çünkü diyalektik bilimsel bilgiyi geliştirir.  

Sonuç olarak Bachelard, tarihsel epistemoloji kavramını kendinden önceki yöntemlere 

karşı tarihselliği savunarak oluşturmuştur. Bilimsel zihin yalnızca tarihselliği de 

içermemekle birlikte dinamik olması, soyut düşünmeyi de içermesi ile kendinden önceki 

dönemlere göre farklılık taşır. Epistemolojik kırılma ve epistemolojik engel kavramları 

da bilimsel zihnin özelliklerindendir. Nitekim kırılmalar ancak dinamik zihin sayesinde 
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gerçekleşir ve epistemolojik engeller de ancak onların önce kabul edilmesi ve sonra 

psikanaliz edilmesiyle ortaya çıkar. Epistemolojik engeller daha bir sonraki bölümde 

daha ayrıntılı ele alınacaktır. , 

 

1.2 Epistemolojik Engeller 

Epistemolojik engeller bilimsel bilgiye ulaşmada önümüze çıkan daha doğrusu düşünme 

biçimimizden kaynaklanan engellerdir. Bu engeller bilim-öncesi dönemde bilim 

insanlarının sorunlarını görmediği ve hatta bilerek uyguladığı yöntemlerdir. Bilim-öncesi 

dönemde bilimsel bilgiye deney ile ulaşılmak istenir ve burada duyumların yardımı 

gerekir. İlk engel olan ilk deneyim engeli buna örnek verilebilir. Duyumlar tamamen 

doğru bilgiyi veremez, araştırmacının anlık fiziksel, duygusal hali etkiler veya duyum 

yetileri eksik kalabilir. Bu nedenle araştırmacı ilk deneyimde ulaştığı sonuca güvenerek 

bilgi oluşturduğunu düşünse de bu yöntem yanlıştır ve bilimsel bilginin önünde engeldir. 

Bir diğer önemli engellerden biri de tözcü engeldir. Tözcü engel, bilim-öncesi dönemde 

oldukça rağbet görmektedir çünkü araştırmacıların veya simyacıların olgularda töz 

araması dönemin düşüncesine uygundur. Bilim-öncesi dönemde olgunun dışsal 

özellikleri merak edilmez, değerlendirilmez ve onda ancak bir cevher olduğuna ve onun 

büyüleyici, ulaşılamaz olduğuna inanılır. Bu düşünce simyacıların işini kolaylaştırır. 

Bilim-öncesi dönemde bilimsel zihne engel olan engellerin ortak özellikleri kolaya 

kaçmak, basite indirgemek ve araştırmayı derinlemesine yapmamaktır. Ayrıntılı biçimde 

ele alındığında görüleceği üzere engeller, cevher anlayışı çevresinde, benzetme ve 

metaforlarla veya genellemelerle doludur. Bilim-öncesi dönem soyut düşünceden uzak, 
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olguların hakikatine güvenilen ve hatta cevher anlayışı ile deneyin de ötesinde 

düşüncelere sahiptir.  

 Bachelard göz ardı edilmeden ve hatta kabul edip psikanalize tabii tutulması 

gereken bu engelleri bilimsel zihnin oluşması için önemli bulur. Çünkü bu engelleri göz 

ardı etmek bilimsel zihnin oluşmasını engellemektir.  

   

1.2.1 İlk Deneyim ve İlk Engel 

Bilim-öncesi zihnin edindiği en yaygın engellerden biri de ilk deneyim engelidir. İlk 

deneyim, deney esnasında beş duyu tarafından algılanan bilgiye güvenmektir. Doğanın 

bilgisine ulaşmak için onu merak eder ve deneyime tabii tutarız fakat onu duygularımız, 

hislerimiz ve bilimsel bilgiye ulaşma oldukça sınırlı olan duyumlarımız ile 

açıklayamayız. Nitekim bilimsel bilgi akılsallaştırma teorisi içinde ortaya çıkar. 

Akılsallaştırma, nesne incelendiğinde onun akla uygun hale getirilmesidir. Bachelard’a 

göre akıl, sorunları tersine çevirmek ister, çeşitlendirmek, birbirine nakletmek, 

çoğalmalarını sağlamak ister.7 Fakat ilk deneyim akılsallaştırma sürecinden uzak, 

yalnızca merak uyandıran bir nesnenin incelenmesidir.  

 Nesnenin ilk deneyimlenmesinde araştırmacı merak duygusu ile doğaya 

yöneldiğinde elde ettiği ilk bilgiye kendinden bir şeyler atfetmektedir. Olguları yalnızca 

kendi sınırlarıyla deneyimleyen araştırmacı, kendi duygularını, duyumlarını da olgu ile 

ilişkilendirir. Örneğin araştırmacı karşısında heyecanlandığı parlak bir nesnenin daha 

değerli olduğunu düşünür ya da soğuk bir suyun kendi vücut sıcaklığından dolayı sıcak 

 
7 Bachelard, Bilimsel Zihnin Oluşumu, s. 57.  
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olduğunu zannedebilir. Dolayısıyla duyumların yetersizliği ya da araştırmacının zihin ve 

duygu durumları bilimsel bilgiyi elde etmekte engeldir.  

 Bachelard Bilimsel Zihnin Oluşumu adlı eserinde kimya dersindeki öğrencileri 

örnek gösterir. Örneğin bir öğretmen kimya dersinde radikaller teorisini göstermek için 

iyot parçalarıyla kaplı bir filtrenin üstünden birkaç kez amonyak geçirerek amonyüm 

iyodür elde etmeye çalışır. Kurutulmuş filtre en ufak buruşmada dahi patlar ve bu da 

öğrencilerin ilgisini çeker. Öğrenciler burada deneyi, test edilen nesneyi veya varılmak 

istenen sonucu dahi göz ardı ederler çünkü onlarda patlama anı daha büyük etki 

bırakmıştır. Laboratuvarlarda yaşanan patlamalar tehlikeli olabilmektedir. Fakat 

öğrenciler bu tehlikenin farkına varmamaktadır çünkü bu patlama onları psikolojik 

nedenlerden dolayı hayran bırakır. Patlama öğrencilerde hırs, güç veya coşku gibi 

duyguları yansıtmaktadır. Bu nedenle fenomenin özüne inmeden yalnızca yapılan deneye 

hayran kalırlar. Bu durum onlarda cesareti, tehlike duygusu uyandırmış olabilir ve 

insanlar ilk deneyim esnasında bu duygulara kapılabilir.  

 Bachelard’a göre simya öğretisi de ilk deneyim engeline takılmıştır. Simya 

öğretisinde olguların özüne inmek yerine olgular ile araştırmacının içsel dünyası yakınlık 

kurar ve inceledikleri şeyi kendi benliklerinden yola çıkarak açıklarlardı. Bu nedenle 

inceledikleri herhangi bir şeyin doğasını kendi iç huzur ve ahlaki değerlerine göre 

açıklarlardı ve maddeyi açık ve seçik bilmek ancak simyacının ruhunun kötülüklerden 

arınmasıyla gerçekleşebilirdi.  

 Dolayısıyla ilk deneyim engeli olguların hakikatinden uzaklaşarak araştırmacının 

ruh haline, duygularına, deneyimine ya da duyumlarına aldanarak oluşur. Araştırmacının 

kendi dünyasından sıyrılıp önündeki nesneyi yalnızca kendinde bir şey olarak ele alması 
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gerekirken ona kendinden bir şeyler katması bilimsel bilgiyi oluştururken karşılaştığımız 

ilk engeldir. Bilimsel bilgiye ulaşmak için öncelikle maddenin araştırmacının dışında, 

bağımsız bir şey olarak ele alınması gerekir, madde araştırmacıdan ayrılmadığı sürece 

nesnel bilgiye ulaşmak imkansızdır. Bilgiye erişmek için önce hangi bilimle uğraşılıyorsa 

onun nesnesini, doğru tanımalı ve tanımlamalıyız.  

 

1.2.2 Genel Bilgi 

Bachelard’ın modernlik öncesi bilim ile modern bilim arasında yaptığı ayrıma göre, 

Aristoteles’ten Bacon’a kadar ve Bacon’ı da kapsayan yaygın bilme çeşidi olarak genel 

bilgi, bilimsel bilginin ilerlemesini oldukça yavaşlatmıştır. Genel bilginin özelliği 

kolaylık sağlamasıdır. Çünkü bir tikeli ele alıp tümevarımla onun hakkındaki bilgiyi 

genelleyerek devam etmek işleri çok kolaylaştırır. Bir bilginin temeline en genel kanıyı 

yerleştirdikten sonra o bilgi araştırmacının işini kolaylaştırır ve en kolay yolu açar ve daha 

hızlı yayılmasını da sağlar. Örneğin, mekaniğin temeline tüm cisimler düşer, optiğin 

temeline tüm ışınlar düz bir çizgi halinde yayılır ve biyolojinin temeline de tüm canlı 

varlıklar ölümlüdür hakikati yerleşir.8 Buradaki genelleme ve betimlemeler bilim öncesi 

zihni ikna eder ve bu bilgilerin sorgulanması gerektiğini düşündürmez. Bu hakikatlerin 

temel alınması ile bilgi edinilmiş sanılır oysa Bachelard böyle genel yasaların düşünceyi 

ve bilgiye ulaşmayı bloke ettiğini savunur.9 Tüm cisimlerin düştüğünü kabul ettikten 

sonra bu düşünceyi araştırma eğiliminde bulunulmaz. Dolayısıyla genel bilgi düşünceyi 

bloke eder ve asıl bilinmesi gereken matematiksel bilginin de önünde engel oluşturur.  

 
8 Bachelard, Bilimsel Zihnin Oluşumu, s. 76. 
9 Bachelard, Bilimsel Zihnin Oluşumu, s. 77. 
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 Bilginin genelleşmesi bir tikelin ele alınıp onu diğer fenomenler ile aynı sonuca 

aitmiş gibi kılmak olduğu için bu ancak kavramlar ile yapılabilir örneğin, suyun 

donmasından bahsedildiğinde donma olayı diğer sıvılar ile özdeşleştirilir. Dolayısıyla 

birkaç sıvının donmasından sonra bunun genelleştirilmesi donma kavramı sayesinde olur. 

Bachelard buna pıhtılaşma örneğini verir:  

Sütün kesilmesine kimse şaşırmaz. Merak uyandıran bir deney değildir bu… 

olağandışılıktan o kadar uzaktır ki nerdeyse hor görülür. Ama bu deney bir filozof 

için sayısız refleksiyona yol açabilir; ne kadar incelenirse, harika yanı o kadar 

ortaya çıkar, bu hayranlığın anası da bilimden başkası değildir. Dolayısıyla 

Akademi, pıhtılaşmanın nasıl gerçekleştiğini incelemeyi bilime layık bulduğu 

gibi, bütün farklı türlerini kucaklamaya ve bunları karşılaştırarak konuyu daha iyi 

aydınlatmaya karar vermiştir.10 

 

Sözü edildiği şekilde pıhtılaşma olağan görülür çünkü o artık bayağı açık ve seçik bilgidir. 

Hatta diğer sıvıların da pıhtılaşmanın altında incelenmesi, pıhtılaşmanın çeşitlendirilmesi 

gerekir çünkü o artık temelde hakikattir. Fakat Bachelard pıhtılaşmanın genelleşmesini 

istemez, bilimsel düşüncede fenomenler kısıtlanır, kesinleştirilmeye çalışılır. Dolayısıyla 

bilim öncesi zihinde genel bilgi, araştırmacıların kolaya kaçmasından, tembelliğinden 

dolayı meydana gelir ve bilimsel bilgiye engel olur.  

 

1.2.3 Sözel Engel Örneği: Sünger 

Genel bilgi engelinden sonra bilim-öncesi zihnin oluşturduğu sözel engel gelir. Bu engel, 

bir imgenin hatta kavramın tüm durumlara uyarlanmasıdır. Yani, bir kavramı ele alıp 

onun fenomenine benzetilebilen her şeyi de o kavram ile aktarmaktır. Buradaki engel 

genel bilgi engelinin sistemine benzetilebilir. Genel bilgide elde edilen bilgiyi diğer 

 
10 Akt. Bachelard, s 84. Historie de l’Academie des Sciences, c. I, s. 87.  
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şeyleri sorgulamadan kabul etmek yanlıştır ve kavramsal bilgide diğer şeylerin hakikatine 

erişilmeden, yalnızca kavramın getirdiği benzerlik ile bilginin çözümlenmesi yanlıştır. 

Bachelard eserinde Reaumur’ün 1731 yılında Memoires de l’Academie royale des 

Sciences’ta yayınlanan bir makalesinde havanın pamuk, yün veya sünger gibi olduğunu 

yazar. Reaumur sünger benzetmesiyle havanın yoğunlaşması, büzüşmesi veya hacmini 

belli bir ölçüde aşan bir hacme sahip oluşunu açıklar. Havadaki “süngerimsilik” ile 

havanın özelliklerini açıkladığını savunur. Reaumur’un savunduğu açıklama yalnızca 

imgeleri biriktirerek açıklamaya çalışmaktır ve onun yaptığı bu açıklama soyut 

düşünmenin önünde engeldir. Reaumur makalenin devamında süngerimsiliği ele alıp 

açıklamasına devam etse de bu hala açıklanmamıştır çünkü hakikatte bir şey 

değişmemiştir, yalnızca somut sözcükle soyut sözcük ilintilendirilmiştir.11 Bachelard 

sünger örneğinden başka P. Beraut’nun cam örneğini de sözel engel olarak gösterir. 

Beraut bir çalışmasında camlar ve camlaştırılabilecek maddeler için şunu savunmuştur, 

“onlar ışık emen birer süngerdir, çünkü ışığın yapıldığı madde sinmiştir hepsine; yine 

aynı nedenden bunların hepsinin elektrikli maddeyi emen birer sünger olduğu da 

söylenebilir.”12 Dolayısıyla sünger kavramının farklı alanlardaki fenomenlerin 

incelenmesinde engel oluşturduğu görülür. 

 J. H. Van Swinden tarafından Analogie de l’electricite et du magnetisme 

başlığıyla yayınlanan Recueil de Memoires adlı dizininde elektrikle manyetizmayı aynı 

teori bünyesine koymaya çalışan benzerliklere itiraz etmiştir. Bu itirazlarda demirin 

manyetik akışkanı emen süngerdir ifadesinin metafor olduğunu fakat bu açıklamanın ilk 

 
11 Bachelard, Bilimsel Zihnin Oluşumu, s. 100. 
12 Aktaran Bachelard, Bilimsel Zihnin Oluşumu, s. 101. 
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anlamıyla anlaşıldığını savunur.13 Swinden’ın kavramsal engeli metafor olarak 

açıklaması, onun bu engeli ortadan kaldırmak için ürettiği çözümdür fakat metafor bir 

şeyi açıklamak için yine de yeterli değildir bundan dolayı, bu imgelerin yine de ortadan 

kaldırılması gerekir.  

 Modern bilimde somut ve soyut kavramlar ancak birbirini açıklamak için 

kullanılır. Örneğin, elektrik akımı soyuttur ve onu deneyimleyemeyiz fakat teoriden sonra 

onu açıklamak için çamaşır ipine benzetebiliriz. Bachelard bu engelin çok büyük 

olmadığını savunur asıl tehlikeli olan tek bir imgenin desteklenmesi ve tamamlanması 

için kavramlar zincirinin oluşturulmasıdır. Havadaki yoğunlaşmanın süngere 

benzetilmesine destek olarak su parçacıklarının da kristale benzetilmesi buna örnektir.  

 Sonuç olarak, sözel engel tekil imgenin ele alınıp kavramsallaştırılmasından sonra 

diğer benzer durumların altına sıralanmasıdır. Bu benzetmeyi engel haline getiren şey, 

ele alınan fenomenin kavramın öz ile ilişkilendirilmesinden dolayı araştırmaya tabii 

tutulmamasıdır. Bu durum bilimsel zihnin gelişimine engel olur. Bu tarz benzetmeler 

yalnızca teorik kanıtlamadan sonra soyut fikirleri daha anlaşılır kılmak için somut fikirler 

ile yapılabilir.  

 

1.2.4 Pragmatik ve Birlikçi Bilgi 

Birlikçi ve pragmatik engel, bilim-öncesi zihnin evrende tek bir amaç, değer vardır 

anlayışını savunmasıyla ortaya çıkar. Birlikçi düşüncede ikilik yer almaz, şeyler daima 

birbirini tamamlar ve onlar birbirlerinin nedenidir. Bu düşünce, bilgiyi öylesine 

 
13 Aktaran Bachelard.. s 103. J.H. van Swinden, Analogie de l’elevtricite et du magnetisme, 3 cilt, La 

Haye, 1785, c. I, s. 74.  
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kolaylaştırır ki büyük bir sonuca ulaşıldığında küçük şeyler de onun bir parçası olur, aynı 

sonucu ortaya çıkaracağından emin olunur. Bu yüzden birlikçi düşünce bilim-öncesi 

dönemde ilgi görmüştür. İstenilen sonuçlar deneyi çeşitlendirmeyecek hatta hepsi 

birbirini destekleyerek ilerletecektir.  

16. yy’da yaşamış İsviçre asıllı bilim insanı Paracelcus her şeyin tıp bilimi ile 

açıklanabileceğini savunmuştur. Ona göre insan-evren-Tanrı birbirlerine içkindir. İnsan 

mikrokozmos, evren ise makrokozmostur ve dışarıda hiçbir şey yoktur, yalnızca birlik 

söz konusudur. Madam Metzger de Paracelsus’un öğretisine benzer benzetmeleri bir 

araya getirmiştir. Örneğin gök kubbe, yerküre ve insan arasında benzerlik vardır. Bu 

üçgeni kullanarak hastalar da tedavi edilmekteydi. Hangi organ hastalıklıysa ona 

benzeyen gezegenin ilintili olduğu metaller kullanılırdı.14 Dolayısıyla bilim-öncesi zihin 

yarattığı üçgen sayesinde açıklamalar yapmış ve fenomenleri ayrı ayrı ele almayıp 

birliğin getirdiği kolaylıkla hem insan bedenindeki sorunu, hem gezegenlerin rolünü 

ortaya koymuştur.  

Pragmatizm bilimsel zihin için oldukça önemli bir engeldir çünkü yararlı bilgi 

çabucak yayılır ve talep gördüğü için de büyüyerek artar. İnsanların yararlı bilgilere 

inanması, o bilgilerin onlara iyi gelmesinden dolayıdır. Örneğin, x bilgisi doğrudur çünkü 

bana y sonucunu verir denildiğinde x in ne olduğunun hiçbir önemi yoktur. Y sonucuna 

ulaşıldığında x sorgulanmadan kabul edilmelidir. Dolayısıyla pragmatizmin güçlü 

özelliği de nesneyi açıklarken bir neden veriyormuş gibi davranmasıdır. Bilim-öncesi 

zihne göre doğada fayda sağlamayan hiçbir gerçeklik yoktur. Bu yüzden bilim-öncesi 

 
14 Aktaran Bachelard, Bilimsel Zihnin Oluşumu, s 115. Helene Metzger, Les Doctrines chimiques… loc. 

Cit, s 104. 
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zihin doğada yarar sağlayan şeylerin doğruluğunu kabul etmiştir ve fenomenlerin özüne 

inememiştir. 

 

1.2.5 Tözcü Engel 

Bilim-öncesi dönemde maddenin araştırılmasında töz/cevher anlayışı oldukça yaygındır. 

Maddeyi keşfetmek için onun özellikleri, nitelikleri önemli değildir, ona töz fikri atfedilir 

ve diğer her şey göz ardı edilmektedir. Dolayısıyla maddenin bilgisi de yalnızca ona ait 

olan töz haline gelmektedir. Örneğin, bir zarf düşünüldüğünde zarfın içindeki önemli olur 

fakat zarfın kendisi dikkate alınmaz.15 Çünkü maddenin dışsal nitelikleri değişkendir ve 

bu, doğru bilgiye erişirken engel oluşturur. Bu nedenle bilim-öncesi dönem içsel olanı ele 

almaktadır çünkü dışsal olan kusurludur, engeldir.  

 Tözcülük deneylerle de kendisini ikna etmeye çalışmaktadır. Örneğin, Aldini 

elektrik akımını idrar, süt, şarap, sirke veya sodyum klorit çözeltilerinden geçirmiş ve 

hepsinden acı, ekşi veya asitli olarak farklı tatlar almıştır fakat ne tuhaftır ki idrardan 5 

kuvvetinde kekremsi tat, sütten 4 şiddetinde yumuşak asitli tatlar almıştır. Tözcü 

elektriğin tözüne o kadar inanmıştır ki bu tatları alabildiğine, elektriğin bir tat 

oluşturabildiğine inanmıştır.16 Dolayısıyla tözcü fikir töz fikrini yaratmış ve hatta onun 

var olmayan niteliklerine de inanmıştır.  

Tözcü fikir nitelikleri de tözleştirmiştir fakat daha ötesinde metaforik nitelikleri 

de töz fikrine katmıştır. Boerhaave, suyun yumuşaklığını şöyle dile getirir: 

 
15 Bachelard, Bilimsel Zihnin Oluşumu, s. 127. 
16 Bachelard, Bilimsel Zihnin Oluşumu, s.134. 
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 Su öyle yumuşaktır ki… bedenin en hassas bölgelerine 

uyguladığında… hiçbir acı vermez… gözün korneasına biraz su 

uyguladığında, en ufak bir rahatsızlık bile duyulmaz; oysa kornea, 

kendisinde uyanan acı ya da rahatsızlık duygusuyla bedenimizdeki her tür 

yakıcılığı hissetmeye en yatkın bölümdür.17  

 

Görüldüğü üzere Boerhaave için suyun yumuşaklığı onun tözselleşmiş niteliğidir. 

Niteliklerin tözselleştirilmesi değişkendir, örneğin Jules- Henri Pott için suyun özsel 

niteliği yumuşaklığı değildir, sertliğidir. Fakat bu değişkenliği zaten bir önemi yoktur 

çünkü bilimsel zihin için töz fikri oldukça yanlış bir görüştür. 

Bilim öncesi dönemde yaygın olan bu anlayışı kullanan simyacılar, maddenin 

dışsal engellerinden kurtulmak için damıtma, sindirme gibi arındırma faaliyetleri yaparlar 

bu sayede maddenin içsel gerçekliğine ulaşacaklarını düşünürler. Bu faaliyetler 

araştırmacıya yalnızca umut verir nitekim gizli olan bir töz söz konusu değildir. Töz 

fikrini savunan simyacılar bu düşüncede önemli biçimde rol oynamaktadır. 

Tözselleştirme anlayışını kendi arzularının sonucu olarak meydana getirirler. Maddeyi 

tüm biçimiyle ele almak yerine arzu ettikleri bir töz arayışı yüzünden yani kendi içsel 

hedefleri, umutları yüzünden karşılarındaki maddeyi de tözsellik anlayışına hapsederler 

fakat bu düşünce onları yalnızca yanıltır. Madde tüm biçimi ile ele alınmadığı sürece onun 

epistemolojik bilgisine ulaşmak mümkün değildir. 

Dolayısıyla tözcü engel bilim-öncesi dönemde oldukça yaygın biçimde kabul 

görmesiyle tehlikeli denilebilecek bir engeldir. Simyacıların savunduğu bu düşünce 

onların iç dünyasını yansıtmasından dolayı heyecanlı olmasıyla ilgi çekmiş olabilir veya 

maddeyi kompleks haliyle incelemek yerine ona gizli bir töz atfedip ve hatta niteliklerini 

 
17 Akt. Bachelard, Bilimsel Zihnin Oluşumu, s 141. Boerhaave, loc. Cit., c. II, s 586-587.  
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bile tözselleştirmek kolay gelmiş olabilir. Fakat bilimsel bilginin ihtiyacı olan 

fenomenlerin tüm biçimlerini ele alıp onları birbirleriyle ilişkileri içinde incelemektir.  

 

1.2.6 Gerçekçinin Psikanalizi 

Gerçekçilik akımı deney/gözlem yoluyla şeylere bir gerçeklik atfeder. Bu akımın 

savunucularına göre, özneden, duyumsayan veya algılayan kişiden ayrı, şeyler’in bir 

gerçekliği vardır. Bachelard için gerçekçinin bu görüşü psikanalize tabii tutulmalıdır 

çünkü onun bilgi yönteminde ilk deneyimin sonucunda bilginin ortaya çıkması veya 

nesnenin bilgisinin özneden bağımsız, ayrı bir şey olarak var olması mümkün değildir. 

Gerçekçilerin doğayı olanca somutluğuyla ele alması ve değerlendirmesi bilimsel bilginin 

önünde engeldir çünkü bilimsel bilgi Bachelard’a göre soyut düşünmeli ve teoriyi 

öncelemelidir bu yüzden o, deneyi öncelemez ayrıca o, sabit de değildir bu yüzden onun 

kendinde gerçekliği bulunamaz. Bilim-öncesi zihin nesnede bir töz olduğunu savunduğu 

için bilimde ilerleme kaydetmemiştir çünkü nesnede sabit hakikat fikri nesnenin diğer 

niteliklerini göz ardı etmeye ve incelemeye tabii tutmamaya neden olur. Eğer bir tözün 

niteliklerine dair açıklamada bulunulacaksa da bu açıklamalar yine tözün hakikatini 

arttırmaya yetecektir. Bacon, Sylvia Sylvarium’da yer çekimi kuvvetini bir anda ortadan 

kaldırabilirsek mıknatıs etkisi olmadan altının altını, demirin demiri çektiğini 

göreceğimizi savunur. Dolayısıyla bir hareket başka güçlü bir hareket tarafından bertaraf 

edilmediği sürece diğer hareketi öldürür.18 Buna ünlü atasözünü örnek verebiliriz: çivi 

çiviyi söker. 

 
18 Bachelard, Bilimsel Zihnin Oluşumu, s 185. 
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 Doğrudan elde edilen bu bilgi gerçek olması bakımından değişmezdir. Fakat  

Bachelard’a göre bilimsel bilgi, dinamiktir ve değişir çünkü dinamik bilgi daima 

gelişmektedir ve bilimsel bilgi de tek bir töze atfedilemez, değişir, gelişir ve çok 

yönlüdür. Gerçekçi akımın bilimsel bilgiden tamamen uzak olduğu da savunulamaz 

çünkü Bachelard’a göre bilimsel bilgiyi oluşturan çok fazla etken vardır. Rasyonalizmin, 

gerçekçiliğin ve diğer yöntemlerin de katkılarıyla bilimsel bilgiye ulaşılır. Bachelard’ın 

yöntemi deneyi, teoriyi yadsımaz, yalnızca öncelediği şeyler vardır fakat onun 

felsefesinde tözcülüğe yer yoktur. Sonuç olarak gerçekçinin nesneleri gerçek olarak 

alması bilimsel bilgiye engeldir çünkü bilimsel bilgi dinamik, soyut ve kuramların 

ışığında ele alınacak ve açıklanacak şeydir. 

 

1.2.7 Animist Engel 

Bilim-öncesi zihin, cansız şeyleri daha iyi anlamak ve açıklamasını kolaylaştırmak için 

onlara canlı özellikleri verir. Bilim-öncesi dönemde somut şeylere önem verilir ve onlara 

bireysellik atfedilir. Animist engelde en önemli nokta da cansız maddeye bireysellik 

atfedilip ona yaşamdan özellikler katmaktır. De Bruno’ya göre paslanmış demir hastalığa 

yakalanmış demektir çünkü pas, demirin mıknatıs özelliğini kaybetmesine neden olur, 

eğer pas temizlenirse mıknatıs özelliği bir nebze olsa da geri gelir.19 Görüldüğü üzere 

bilim insanlarının cansız maddelere canlı özellikleri yüklemesi onları örnekleyerek 

açıklamaktan daha çok onların yaşamsal faaliyetlerini kabul etmektir. Maddenin tözüne 

yapılan bu atıf, bilim-öncesi dönem için kolaylaştırıcı bir yöntemdir.  

 
19 Bachelard, Bilimsel Zihnin Oluşumu, s 196. 
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 Bachelard doğayı üç bölüme ayırır ve bunlar madenleri hayvanlar ve bitkilerdir. 

Bilim öncesi ve sonrası dönemde de geçerli olan bu sınıflandırmada bitkiler ve hayvanlar 

canlı, madenler ise cansızdır. Fakat bilim öncesi dönemde bu üç alemin arasında dolaşım 

vardır. Örneğin Robinet minerallerin de hayvanlar gibi iç organlara ve sindirime sahip 

olduğunu savunur. De la Nature adlı eserinde şöyle bahsetmektedir: 

 Mineraller varlıklarının korunması, yani beslenmeleri için gereken tüm 

organlara ve yetilere sahiptir. (…) Elde ettikleri [besin] karışıksa, içinden 

kendilerine uygun olanı çekip almayı, yararsız parçaları da atmayı bilirler: 

yoksa asla ya da neredeyse asla diyelim, ne kusursuz altın ne de lekesiz 

elmas oluşabilirdi. Kaldı ki bütün öteki hayvanlar gibi onların da besinleri 

elemek, damıtmak, hazırlamak ve tözlerinin her noktasına taşımak için 

gereken iç organları vardır.20 

  

 Sonuç olarak animist engel, bilginin nesnel olarak araştırılmasını engeller ve 

maddeye yaşam özellikleri vererek onun bilinmesine engel olur. Bilimsel bilginin 

soyutlama yapması gerekirken animist engelin tutumu bilgiyi somut olandan elde 

etmektir çünkü yapılan deney ne kadar somutlaştırılırsa o kadar kolay açıklanabilir. Fakat 

bilimsel bilgiye ulaşmak için somut olan değil soyut olan önemlidir, kolay ve basit olan 

değil, karmaşık ve nesnel olan önemlidir. 

 

1.2.8 Sindirim Mitosu 

Sindirim engeli, animist ve tözcü engel ile iç içe geçmiş bir engeldir. Bilim-öncesi 

dönemin sindirim metaforu (işlerliği anlatılırken metafor kavramı kullanılacaktır) 

animistcilerin cansız maddelere canlılık atfetmesi, tözcülerin de mide, bağırsak gibi 

 
20 Akt. Bachelard, Bilimsel Zihnin Oluşumu, s 200. Robinet, De la Nature, loc. Cit., c. I. s 202. 
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organlara töz atfetmesi ile bağlantılıdır. Bu nedenle sindirim metaforu bilim-öncesi zihnin 

dolaşımında olan ve dönemin zihnini anlatan en iyi örneklerinden biridir. Antikçağ’da iç 

organların kralı olarak bilinen midenin besinleri sindirmesi hayranlıkla anılır hatta Roy 

Desjoncades 1788 yılında midenin konumuna bile hayran kalır. Onun sindirim kasesinin 

yeri, biçimi, yapısı ve mide duvarının kalınlığı bile onu b üyülemiştir. Çevresindeki 

organlar ateşi besleyen birer köz gibidir, dalak, kalp ve diyafram onu sarmalar ve örtüp 

sıcak tutar.21 İşte mide sindirim özelliği nedeniyle bu kadar saygın görülmektedir ve o 

sindirme faaliyeti nedeniyle bir ruh taşır.  

 Mideye bu değeri yüklemek tözselci anlayışa uygun bir iştir nitekim özelliklere 

değer yüklemek onları tözselleştirmenin yolundan geçmektedir. Zaten mide, bu sayede 

önemli olur.  

 1673 yılı Bilimler Akademisi Tarihi’nde (I, s. 167) şöyle bir bölüm yer alır: 

 Midemiz tıpkı ateş gibi bitkilerden özüt çıkarır, en az ateş kadar da 

değiştirir bitkileri. Örneğin şaraptan bizi sarhoş eden bir sıvı çıkarır, 

sindirimin devamında da uçucu kükürtlü tözler ve yanıcı maddeler çıkar 

ortaya. Ama midenin yaptığı işlemlerle kimya işlemleri arasındaki ilişki 

açısından en önemlisi ve de en hayırlısı, ele alınan birçok örnekte midenin, 

kimyanın çok harlı bir ateş kullanması gereken yerde, sadece kendi nemli 

ve yumuşak ısısı sayesinde aynı tözleri oluşturabilmesi ya da ortaya 

çıkarabilmesidir.22 

 

 Bilim-öncesi zihinde sindirim, yavaş ve hafif ateşte pişirmektir, bu yüzden yavaş 

yavaş gerçekleşen her pişirme de sindirimdir.23 Bilimsel zihin ile bu fikir düşünüldüğünde 

çok mantıklı gelmeyecektir. Fakat sindirim, bilim-öncesi dönem için oldukça büyüleyici 

 
21 Bachelard, Bilimsel Zihnin Oluşumu, s. 214. 
22 Bachelard, Bilimsel Zihnin Oluşumu, s. 215. 
23 Bachelard, Bilimsel Zihnin Oluşumu, s. 215. 
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bir olaydır ama onun ihtişamı yalnızca değer verilmek ile mümkündür ve ancak bu şekilde 

açıklanabilir.  

 

1.2.9 Libido ve Nesnel Bilgi 

Libido kavramı cinsellik, çiftleşme, üreme veya gizlilik kavramlarıyla çağrışımlıdır. 

Freud, Jung için bu çağrışımlar beraber değerlendirilmektedir fakat Bachelard için ayrı 

değerlendirilmektedir çünkü Bachelard için libido güçlüdür, süredir, zamandır ve o, uzun 

vadeli tasarılar yapmayı sağlar, sabretmeyi gerektirir.24 Dolayısıyla libido psikologların 

düşündüğü gibi yalnızca insana özgü içgüdü değildir, o, nesnelerin içinde olan, onlara 

özellik kazandıran da bir şeydir bu nedenle Bachelard, psikologların nesnel bilgiyi 

psikanaliz etmemesini eleştirmiştir oysa ki libido bilim-öncesi zihne göre nesnelerde de 

yaşayan enerjidir.  

 Bilim-öncesi zihin libidoyu animist düşünce gibi nesneler ile dolaşıma sokar. 

Maddeye dişil eril özellikler verir, örneğin altın erildir, cıva ise dişildir. Bu özellik verme 

maddeyi incelerken onu basitleştirip yasaların önüne set koymak amacıyla yapılmaktadır. 

Libido yalnızca maddeye cinsiyet vermekle kalmaz maddelere üreme, birleşme gibi 

özellikler de verir. Böylece doğanın oluşması, bitkilerin yeşermesi gibi bilimsellikle 

açıklanacak olayları libidonun görevleriyle açıklar. Simyacıların eserlerinde yazdıkları 

bu yöntemi nesnel bilgiyi öğrenmek için psikanaliz etmek önemlidir çünkü libido başlığı 

altında üreme, çiftleşme, ensest veya cinsel güç özelliklerinin cansız nesnelere 

 
24 Bachelard, Bilimsel Zihnin Oluşumu, s 227. 
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uyarlanması ve bilinçdışının araştırılması gerekir çünkü bu özellikler nesnel bilgiye 

ulaşmanın imkanını yok etmektedir.  

 

1.2.10 Nicel Bilginin Karşılaştığı Engeller 

Nesnenin bilgisine ulaşmak için matematiksel bilgi kullanılabilecek yöntemlerden biridir. 

Fakat bu matematikselleştirmeyi fenomenler arasındaki ilişki içerisinde kullanmak 

bilimsel bilgiye fayda sağlar. Deneycilerin matematiksel bilgiyi olguların kendisinden 

çıkarması ve onu öylece kabul etmesi bilimsel bilginin önünde engeldir. Deneyim 

sonucunda matematiksel bilginin kesin bilgi verdiğine inanmak bilim-öncesi dönemin 

özelliklerindendir fakat olguların niceliksel bilgisini almak ne kadar doğru gibi görünse 

de bunu olgudan dolaysız şekilde alıp o bilgiye inanma isteği de eklenildiğinde bilgi hala 

sorunludur. Bilim-öncesi dönemin deneyde karşılaştığı sorunlardan biri de nesneye 

öznellik ile yaklaşmasıdır fakat nicel bilginin ölçülmesi ile bu durum ortadan kalkmalıdır 

fakat bilim-öncesi zihin nicel bilgiye ulaştıktan sonra da onu yanlış yönlendirir. 

Araştırmacı bilgiyi test edilemez, tekrar değerlendirilemez olarak ele alır ve kesinlik 

içerisinde değerlendirirse nicel bilgi hala nesnel bilginin önünde engel olarak varlığını 

sürdürür.  

 Bilimsel zihinde nicel bilgi nesnel bilginin oluşmasında fayda sağlar fakat 

matematikselleştirme işlemi deneyden alındığı şekliyle değerlendirilmez, nicel bilgi 

nesnel, sembolik hale gelir ve fenomenler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesinde 

kullanılabilir. Bu sayede nicel bilgi herkesin test edebildiği, güvenilir hale gelen bilgi 

halini alır.  
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 Sonuç olarak nicel bilgiyi oluşturan yöntem bilimsel zihnin ele aldığı şekliyle 

kullanılırsa nesnel bilgiyi elde etmek için fayda sağlar fakat bilim-öncesi dönem bu 

yöntemi net sonuçlara ulaşmak için kullanmıştır ve nesnel bilgiye ulaşmada yine kolaylık 

sağlama, öznel fikirlere yer verme gibi fırsatların peşini bırakmamıştır. 
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                                                         2. BÖLÜM 

Bacon’ın İdoller Yorumu 

2.1 Bacon’ın İdoller Yorumu 

Francis Bacon 16. Yüzyılda İngiltere’de yaşamış ve soylu ailede doğmasından dolayı 

sarayda önemli mevkiilerde görev almıştır. Sarayda çeşitli görevlerde yer alması felsefi 

görüşlerini etkilemiştir. Kendinden önce yaşamış ve onun dönemine kadar bilimsel olarak 

kabul gören tümdengelim yöntemine ve dolayısıyla Aristoteles’in yöntemine karşı 

çıkmış, reddetmiştir. Bu reddedişin ardından doğru bilginin doğada olduğunu iddia etmiş, 

tümevarım yöntemini kullanmıştır. Bu anlamda filozof kendi dönemine göre bilimsel 

bilginin yöntemini ortaya koyması ile ün kazanmıştır. Dolayısıyla Bacon önderliğinde 

tümevarım yöntemi bilim dünyasında yerini almıştır.  

Aristoteles’e göre bilmek tanıtlama sayesinde olur. Tanıtlama bilgi veren tasımdır, yani 

ona göre bilgiyi edinmemizi sağlayan şeydir.25 Tanıtlama ile bilgiye ulaşırken de 

tümdengelim yöntemi kullanılır. Aristoteles’in savunduğu bu düşünce uzun yıllar bilginin 

nasıl öğrenileceği sorusuna cevap olarak verilmiştir. Fakat Bacon Aristoteles ve başka 

pek çok düşünceye karşı gelmiştir. Aristoteles’in yönteminin bilimsel bilgiye erişmede 

yanlış yöntem olarak kullanılması veya din adamlarının dogmatikliğinin hakiki bilgiyi 

engellemesi Bacon tarafından eleştirilmiştir. Bacon’a göre hakiki bilgi doğanın bilgisidir 

ve ona tümevarım yöntemi ile ulaşabiliriz. Tasım doğanın inceliğine uygun olmadığı için 

bilimlere uygulanamaz.26 Doğanın bilgisi tasıma karşılık daha baskındır ve onun keşfi 

tasım ile mümkün değildir. Doğa gözlemlenmeli ve ve duyular aracılığıyla olgular 

 
25 Aristoteles, İkinci çözümlemeler. Çev., Ali Houshiary. İstanbul: YKY, 2005. s 10, 71b.  
26 Francis Bacon, Novum Organum. Çev., Talip Kabadayı. Ankara: Bilgesu Yayınları, 2019. s 50.  
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denetlenmelidir. Doğanın gözleminde duyulara güvenilmelidir böylece olgulardan 

soyutlanan karmaşık ve yanlış kavramların yol açtığı yanlış bilgilerden uzaklaşılır ve 

doğru bilgiye ulaşılır. Bacon’ın yönteminde en önemli değişim onun kavramlardan 

kurtulup doğanın kendisine yönelmesidir. Fakat Bacon’a göre bu o kadar kolay değildir, 

her insanın doğaya yöneldiğinde karşılaşacağı engeller vardır. Zihni işgal eden yapay ve 

doğal olmak üzere iki tür idol vardır. Yapay idoller insanların zihinlerine filozofların 

görüşleri veya kanıtlamalarının yerleştirilmesidir. Doğal idoller ise aklın kendi 

doğasından kaynaklanır. Yapay idoller bertaraf edilebilir olsa da doğal idoller için bu 

geçerli değildir. Onlar ancak ifşa etmek veya itham etmek ile kontrol altına alınabilir.27  

Bacon yukarıda andığımız gibi, iki grupta dört idolden söz eder. Bunlar; kabile idolleri, 

mağara idolleri, çarşı-Pazar idolleri ve tiyatro idolleridir.28 Bilimsel bilgiye duyularımızla 

ulaşacağımızı savunan Bacon insanın zihinsel ya da duyusal olarak kusurlu olabileceğini 

savunur. İnsan yalnızca doğanın bilgisine erişebilse doğru bilgiye ulaşır fakat olguların 

bilgisine ulaşmak isterken kendi doğasını da işin içine katar. Bu engelin insan türüne ait 

olmasıyla da anlaşılacağı gibi bu idol kabile idolleridir. Mağara idolleri insanların kendi 

eğitim hayatını, bireysel yaşamını veya kültürel anlayışlarını bilgiye ulaşmaya çalışırken 

işin içine katmasıdır. Çarşı-pazar idolleri kavramların doğru bilgiye engel olmasıdır. 

Olgulardan bağımsız kavramsallaştırma doğru bilgiye ulaşmanın önünü tıkamaktadır. 

Son olarak tiyatro idolleri çeşitli felsefelerin ve bu felsefelerin kanıtlamalarının insanların 

zihninde yer almasıdır.  

 
27 Bacon, Novum organum s 34-35. 
28 Bacon, Novum organum s 55. 
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Bacon’ın idol olarak isimlendirdiği bu yanılsamalar Bachelard tarafından ele alınmış 

olsaydı muhtemelen Bachelard onlara engel diyecekti. Örneğin Bacon, çarşı-pazar 

idollerinde insan zihnindeki kavramların olgulardan ayrı olmasıyla onu 

bulanıklaştırdığını savunurken Bachelard da Modern Bilimsel Zihnin Oluşumu adlı 

eserinde ele aldığı engellerden biri olan sözel engelin sünger örneğinde olduğu gibi 

kavramların insanları tembelleştirdiğini, kolay kullanımından dolayı bilimsel bilgiye 

engel olduğunu savunmuştur.    

Sonuç olarak Bacon kendinden önceki felsefi düşünceleri yöntemsel olarak eleştirmiştir 

ve bilginin doğada aranması gerektiğini savunmuştur. Duyuların öncülüğünde ortaya 

çıkması gereken bilimsel bilginin insan aklından dolayı yanılsamalara uğramasına da 

idoller demiş ve onları dört ayrı başlık altında değerlendirmiştir. Bacon insan zihnini 

engelleyen bu idolleri açıklarken onların çözümlerini de vermeyi ihmal etmemiştir. Bir 

sonraki bölümde de idoller Bachelard’cı çerçeveden ele alınacak ve ayrıntılı şekilde 

değinilecek, çözümlerinden bahsedilecektir.  

 

2.2 Baconcı İdollere Bachelardcı Bakış  

Francis Bacon doğanın bilgisine erişmek isteyen bir araştırmacının aklın doğuştan ya da 

sonradan oluşturduğu yani yapay yanılsamalara sahip olduğunu savunur. Bacon 17. 

Yüzyılda bu düşünce için “idol, put, yanılsama” kavramlarını kullanmıştır. Zihni 

bulanıklaştıran şey anlamına getirdiğimiz bu kavramlar nihayetinde tek bir şeyi anlatmak 

ister o da bilimsel/hakiki bilgiye erişmek istenirken karşılaşılan engeller olduklarıdır. 

Bacon, 17. Yüzyılda bilimsel bilginin keşfini zorlaştıran şeyleri idol olarak ele almış, 20. 

Yüzyıl filozoflarından Bachelard da aynı soruna değinmiş, bilimsel bilgiye erişmek için 
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karşılaşılan sorunları “epistemolojik engel” kavramıyla isimlendirmiştir. Bu bölümde de 

17. Yüzyılda yaşamış olan Bacon’ın düşünceleri Bachelardcı çerçeveden ele alınacaktır. 

Meseleyi ilginç kılan kısım, aralarında yüzyıllar olmasına rağmen ikisinin de bilimsel 

bilginin önünde sorun olan şeyleri ele almaları ve bunları farklı kavramlarla felsefelerinin 

önemli noktalarına koymalarıdır.  

 

2.2.1 Kabile İdolleri 

Bacon’a göre kabile idolleri insanın soyunda veya türündedir. Kabile denilmesinin nedeni 

insan türüne ait olmasından dolayıdır.  İnsanın doğuştan sahip olduğu idoller vardır ve 

kabile idolleri de doğuştan gelir. İnsan doğayı araştırmak istediğinde kendi insan 

doğasından tamamen sıyrılamaz. İnsan doğası, bireylerin duygulanımları ya da 

duyularının sınırlı olması anlamındadır. İdoller de burada kendini göstermektedir. Yani 

Bacon’a göre insan türüne ait olan kabile idolleri insanlığın duygusal yönelmeleri veya 

duyularının sınırlı olmasıdır.  

 Bacon’a göre insanın duygusal yönelmeleri insanın araştırma yaparken kolaya 

kaçması, hızlı sonuç veren şeyi seçmesidir. İnsan doğası itibariyle kolay olana 

yönelmektedir. Doğaya, doğada keşfettiğinden daha muazzam ve kusursuz bir düzen 

atfeder, göksel cisimlerin kusursuz daireler halinde devinmesi buna örnek gösterilir.29 Bu 

nedenle insan doğası doğada gördüğü şeye kendi doğasından yorumlar da katar çünkü bu 

istek onun doğasında vardır. İnsan anlayışı (the human understanding) zihne en kolay 

şekilde yerleşen ve daha iyisini gösteren şeylere de çabucak kanar çünkü insan zihni 

 
29 Bacon, Novum organum, s 57. 
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daima çalışan, dinamik bir yapıdadır ve bu yüzden en kolay ve doğru inandığı yolu 

seçmeye de hazırdır.  

Bachelard bilim-öncesi dönemin zihninin özelliklerini epistemolojik engeller üzerinden 

açıklarken bilim-öncesi dönemdeki zihnin daima kolaya kaçtığını savunur. O dönemde 

simyacıların töz/cevher fikrini savunmaları, sözel engel örneğinde olduğu gibi bir 

kavramı elde tutup o kavrama benzeyen durumları da kavrama göre açıklamaları da 

insanlığın kolay olanı tercih etmesine örnektir. Bu anlamda her iki düşünür de insan 

zihnini kolay olana iten ve bilimsel bilgiden uzaklaştıran yöntemi bilimsel bilginin 

önünde engel olarak görmüştür.  

Bacon’a göre kabile idollerinin bir diğer özelliği de duyuların yetersiz, sınırlı veya hatalı 

olmasıdır. Duyuları etkileyen şeyler duyuları direkt etkilemeyen şeylere göre daha 

etkilidir. Bu nedenle maddeye ait incelikler insanın gözünden kaçabilir ve deneyim eksik 

kalır. Bu da insanın doğasının sınırlı olmasından kaynaklanır. Bachelard düşüncesinde 

teorinin deneyden önce yer almasının nedenlerinden biri de bu idoldür denilebilir. İnsan 

duyuları sınırlıdır ve bilgiye erişme sürecinde eksik ve yarım kalır.  

Sonuç olarak kabile idolleri Bachelard penceresinden de engel sayılabilmektedir. Çünkü 

onun düşüncesinde de insan doğasının kolay ve çabuk olana yönelmesi, duyuların 

yetersizliği engel sayılmaktadır.  

 

2.2.2 Mağara İdolleri 

Bacon’a göre mağara idolleri insanların bireysel yaşantılarından, eğitim hayatından veya 

hayat tarzından kaynaklanır. İnsanlar kendi doğalarına ait olanı doğru saymak 
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istemektedir. Bacon, Novum Organum adlı eserinde Aristoteles’in bu idolden 

etkilendiğini örnekler. Aristoteles, kendi yarattığı mantığı doğadan üstün tutmuş ve 

doğayı onun kölesi olarak görmüştür bu nedenle doğanın doğruluğuna da ulaşamamıştır. 

Bacon’a göre insan anlayışı değişkendir, mevcut düşüncelere bağlı kalanlar da vardır, 

yeni hakikatlerin merakında olan zihinler de vardır ve insan anlayışı bu anlamda 

dinamiktir. Fakat Bacon olguların hakikatini göstermek istediği için bu değişkenliği idol 

olarak tanımlar. Filozofa göre hakiki olan doğadadır ve hakikatin peşinde olanlar hayat 

tarzlarına uygun olanı, kendi doğasına yakın olanı seçmemelidir. Bunlar hakiki bilgiye 

engel olan idollerdir.  

Bachelardcı pencereden bakıldığında insan anlayışının kendi kurduğu sisteme, kendi 

hayat tarzına uygun olanı doğru bilgi sayması da engel kabul edilebilir. Nitekim 

Bachelard için bilimsel zihnin görevi nesnel bilgiye ulaşmaktır ve bilim adamının kendi 

yaşantısındaki doğruları hakikat sayması yanlıştır. Simyacılar da incelediği maddenin 

temiz, saf ve duru olması gerektiğini savunurlar fakat maddenin saf ve duru olabilmesi 

için kendi ahlak yaşamlarının temiz olması gerekmektedir. Aristoteles’in mantığına 

güvenip doğanın karşısına koyması ve hatta doğayı Bacon’ın benzetmesiyle köle gibi 

kullanması ile simyacıların hayat tarzlarının madde ile ilişkisi olduğuna inanmaları ve 

ona göre değerlendirmeleri benzemektedir. Bu nedenle mağara idolü de engeldir.  

 

2.2.3 Çarşı-Pazar İdolleri 

Bacon’a göre oldukça zor olan bu idoller insan anlayışına sızarlar. Çünkü bu idoller 

sözcükler ve isimler ile yapılır. İnsanlar kelimeleri kendilerinin yarattıklarını ve 
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kullandıklarını düşünse de kelimeler de insan anlayışına baskı yapmaktadır. Bu nedenle 

kelimeler ve isimler insan zihnini bulanıklaştırır ve karmaşıklaştırır.  

 Sözcüklerin insan anlayışına yaptığı yanılsamalar iki türlüdür. Ya var olmayan 

şeyler isimlendirilir ya da var olan ama olgulardan kabaca soyutlanan bilgiler 

isimlendirilir. Var olmayan şeylere Aristoteles’in hareket etmeyen hareket ettiricisi, 

gezegenlerin küreleri veya kader örnek gösterilebilir. Fakat Bacon’a göre bu 

yanılsamaların düzeltilmesi oldukça kolaydır çünkü kuramların sürekli yanlışlanmasıyla 

düzeltilebilir.30 Hakiki bilgiyi engelleyen daha büyük bir sorun vardır ki o da var olan ve 

yanlış soyutlanan sözcüklerdir. Bacon buna “ıslak” örneğini gösterir. Hiçbir tutarlılığı 

olmayan bu sözcüğü hem bir şeyin nemli olması anlamında söyleyebiliriz hem her şekle 

kolayca girebilen şey için söyleyebiliriz veya katı halden sıvı hale geçen bir şey için 

söyleyebiliriz. Dolayısıyla ıslak sözcüğü insanın anlayışına oldukça fazla anlam katabilir 

fakat ele alınan olguya dair daha özel ve belirli bir bilgi vermez. Bu idolün de Bachelard 

felsefesinde karşılığını görebiliriz. Bachelard da aynı sorunu sözel engel adı altında ele 

almıştır. Bachelard’ın kullandığı sünger örneğinde de süngerin yumuşak oluşu, sıvıyı 

emmesi, sıkıldığında sıvıyı geri bırakması gibi özellikleri nesnenin sözcüğüne atfedilmiş 

ama onu her deneye benzetmişlerdir. Havanın yoğuşması, yağmur yağması gibi basit 

bilimsel açıklamalar için bile sünger benzetmesi yapılmış, kelimenin kendisini kullanarak 

bilimsel açıklama yapıldığı sanılmıştır. Bacon’ın sözcüklerin kullanılmasının açıklama 

için yetersiz ve eksik olduğunu düşündüğü noktada Bachelard da aynı düşünürken 

Bachelard bu sözcüklerin soyut şeyleri açıklarken işe yarayabileceğini savunur. Örneğin 

yer çekimi görülmeyen bir şeydir ve “yer çekimi” de aslında bahsedebilmek için 

 
30 Bacon, Novum organum, s. 64. 
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kavramsallaştırılsa da etkisini anlatabilmek için mıknatıs denilebilir. Bu gibi örneklerde 

sözcükler işe yarasa da Bachelard için bilim-öncesi dönem kolaya kaçmak için sözel 

engeli kullanmıştır ve Bacon için de sözcükler doğanın doğru bilgisini, olguların 

hakikatini açıklamak için eksik kalmıştır fakat insan anlayışına oldukça iyi sızan bu 

yanılsamalar onun için de bilimsel bilgiye ulaşmada engeldir denilebilir. 

 

2.2.4 Tiyatro İdolleri 

Bacon’a göre tiyatro idolleri isminden de anlaşılacağı üzere kurmacadır ve bir tiyatro 

oyunu gibi oynanmaktadır. Bacon’ın tiyatro oyunu benzetmesi yaptığı şeyler de 

kuramlardır. Kuramların idol olmasının nedeni, kuramların doğanın bilgisini ele alma 

biçimlerinin hatalı olması ve yanlış yol izlemeleridir. Bacon kuramları veya idolleri üç 

gruba ayırır. Bunlar; sofistik, deneysel ve batıldır. Sofistik kuram için Aristoteles’in 

kategorileri örnek verilebilir. Bacon’a göre Aristoteles kategorileri kurmuştur ve doğayı 

hep bu kategorilere göre yorumlamıştır. Her tek cismin kendine özgü devinimi olduğunda 

eğer cisimler başka bir devinime dahil olursa devinimin farklı bir sebebi olduğunu 

savunmuştur. Yani Bacon’a göre Aristoteles şeylerin kendine ait hakikatini 

yorumlamaktansa verilmesi gereken cevaplara önem vermiştir ve aklı estiğine göre 

doğaya sayısız başka şey yüklemiştir.31 Dolayısıyla bu alt başlıkta Aristoteles örneğiyle 

doğanın hakikatini öğrenme yolunda sofistik felsefenin engel olduğunu gördük. Bir diğer 

kuram da deneysel olmaktır fakat Bacon’ın burada bahsettiği çok az deney yapılıp bunları 

evrenselleştirmektir. Doğanın hakikatini öğrenmek için birkaç şeyi inceleyip evrensel 

tanımlar yapılamaz, Bacon bu yüzden deneysel felsefenin de idol olduğunu savunur. Son 

 
31 Bacon, Novum organum, s 67. 
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tiyatro idolü de batıldır. Batıl inanç ve ilahiyat kaynaklı doğa açıklamaları da doğanın 

hakikatini öğrenmek için engeldir. Çünkü ilahiyat, doğa bilgisini ilahi kitaplara dayandırır 

ve hakiki bilginin, Bacon’a göre doğru yöntem ile öğrenilmesine engel olur.  

 Tiyatro idolünün diğer idollere göre farkı onun temelde yöntem bilgisini ele 

almasıdır. Diğer idoller insan anlayışını etkileyen, anlayışı bulanıklaştıran şeylerdir. 

Tiyatro idollerinde de insan anlayışı bu kuramlar ile bulanıklaştırılır fakat Bacon’ın 

eleştirdiği nokta o kuramların yanlış yöntemler ile doğaya yaklaşmalarıdır. Çünkü diğer 

idoller doğuştandır veya insan anlayışına doğrudan sızarlar fakat tiyatro idolleri 

kurmacadır ve onlar piyasaya sürülür ve kabul görürler.32 Bu açıdan diğer idollere göre 

farklılık taşıyan tiyatro idolleri Bachelardcı yorum ile de farklılık gösterecektir.  

Bachelard, Bacon’ın yöntemine ters düşen kuramları idol olarak görmesini haklı 

bulabilirdi çünkü her anlayış kendi fikrine ters düşen fikirleri eleştirir. Bachelard bilimsel 

zihnin ne olduğunu gösterirken bilim-öncesi dönemin özelliklerini sayar ve bunları 

bilimsel zihnin önündeki engel olarak görür. Daha özel olarak anlatırsak tözcü engeli 

örneklendirebiliriz. Bachelard tözcü anlayışı bilimsel bilginin önünde engel sayar. 

Bilimsel Zihnin Oluşumu adlı eserinde tözcü engelin fikirlerini eleştirmiştir fakat sonuçta 

tözcülük kuramı da hakikatin öğrenilmesinde kuram olması ile engeldir. Kuram 

olmasından dolayı insanları yanıltması veya ikna etmesi tiyatro idolleri gibi bilerek 

yapılmış, yapay engel gibi ifade edilebilir. Bu yüzden Bacon da tümevarım yöntemini 

hakiki bilgiye ulaşmak için doğru yol sayar ve diğer kuramların yanlış olduğunu düşünür. 

Bu anlamda idollerin -Bachelarcı terminolojiyi kullanacak olursak- engel olarak 

adlandırılması doğru olacaktır.   

 
32 Bacon, Novum organum s 65. 
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Sonuç 

 Sonuç olarak bilimsel zihin dinamiktir, soyut düşünmeyi içerir ve tarihseldir. 

Bachelard’ın savunduğu bilimsel zihin 1905 Einstein’ın Görelilik teorisinden itibaren 

varlığını sürdürür. Bilimsel zihin öncesi somut-soyut ve somut dönemin özelliklerini de 

bilimsel zihne engel olarak görür. Bilim-öncesi dönemde araştırmayı yaparken kolaya 

kaçan, metaforlar kullanan araştırmacılar gerçeği görmemek için ısrarlıdır. Karşısındaki 

nesneyi anlamak için ona yaşam özellikleri veren, onun bir cevherinin olduğunu ve ona 

ulaşamayacağımızı düşünen bu zihin bilimsel bilginin önünde de engeldir. Bu nedenle 

Bachelard bu sorunları görüp ele alarak bilim felsefesine “epistemolojik engelleri” 

kazandırmıştır. Bachelard’dan çok önce yaşayan Bacon da bu kavramları kullanmasa da 

o da doğanın ve tümevarım yönteminin önünde engeller görür. Bacon için bunlar idoldür 

fakat ikisi de bilimi engelleyen şey anlamını taşımaktadır. Bacon ve Bachelard’ın bilimsel 

zihne yaklaşımları çok farklı olsa da ikisi de aynı soruna değinmektedir. Hatta Bacon, 

Bachelard’ın bilim-öncesi dönem dediği 18. Yüzyıl sonuna kadar olan dönemde 

yaşamaktadır. Fakat Bacon da doğa felsefesini anlamayı engelleyecek şeyleri 

görebilmiştir.  

Bachelard engelleri görmezden gelmemeli, psikanalize tabii tutmalıyız düşüncesini 

savunduğu için engelleri oldukça kapsamlı şekilde ele alabilmiştir. Filozof, engelleri 

kendi içinde kategorilendirmiştir. Bacon da yapay ve doğal olarak iki türe ayırmış, daha 

sonra incelemiştir. Bu ayırımlar engellerin çok çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır. Eğer 

engeller çok fazla ise bu, insanların da çok fazla hata yaptıklarını ortaya çıkarır. Bu 

düşünceyi de her iki filozofun yaptığı ayırımlardan görmekteyiz. Bilim öncesi dönemin 

bilimsel bilgi olarak gördüğü bilgiler bu nedenle insanın tembelliğinden ve hatalarından 
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dolayı ortaya çıkmaktadır. İnsandan ayrı tutulamayan bilimsellik bu nedenle tarihsel 

epistemolojinin kapılarını açar. Dışarıdaki şeylerin ne doluğunu bilmek için insan aklına 

veya yorumuna gerek vardır. İnsanların dışarıdaki nesneye olan ilişkisinden dolayı yaşam 

ve genel adıyla tarih de bilimden ayrı tutulamaz. Bilim bu nedenle tarih ile ilişkili olmak 

zorundadır. Tarihsellik doğa ya da fen bilimleri gibi bir dinamiğe sahip değildir. 

Tarihsellik, insan eylemleri veya düşünceleri ile ilgilidir. Bireylerin veya daha genel 

çerçevede toplumların yaptığı her şey tarih içerisinde ele alınır. Anı yakalamadığınız 

sürece o geçmiş olur ve o geçmişte veya tarih içerisine konu olur. Dolayısıyla da  

tarihsellik insanı içerir ve tarih bilimi gibi insanı, insan doğasını veya insanın nedenlerini 

konu olarak içerir. Bu nedenle Bachelard insandan bağımsız bilim yapamayacağımızı 

düşünmüştür. Bilim kendinde şeylere yalın bir şekilde oradalığı ile bakmaz, incelemez. 

Bachelard’a göre araştırmacı önce yasayı kurmak zorundadır ancak o zaman nesneyi test 

edebilir ve doğru sonuca ulaşabilir. Bu yöntemde nesnenin kendisinden dolayı çıkılmaz, 

araştırmacı yasayı kurar ve bu yüzden insan etkinliği aktif olarak görülür. Bu yüzden 

epistemoloji, tarihsellik ile bağlantılı olması gerekmektedir. Yani, Newton’ın kuramı, 

Einstein’ın kuramı veya Popper’ın kuramına baktığımızda, orada da tarihsellik vardır 

çünkü kuramlar da birbirini takip eden ve onları yanlışlayan daha sonra doğru bilgiyi 

ortaya koymaya çalışan yapılardır.  

Doğru bilgiye ulaşmak ve gelişmek için de öncelikle epistemolojik engeller 

saptanmalıdır. Onlar, göz ardı edilmemeli ve psikanaliz edilmelidir. Her iki filozofta da 

gördüğümüz üzere epistemolojik engeller bilgiye ulaşmanın önünde set kurmuşlardır. 

Bachelard’ın hakikat anlayışı araştırmacının yasalarından yola çıkılarak nesneye 

gidilmesi ve ancak bu yöntem ile nesnenin bilgisini öğrenmektir. Buna karşılık Bacon’ın 

hakikat anlayışı, doğanın kendisini araştırmak ve  onun hakikatini tümevarım yöntemiyle 
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ortaya çıkarmaktır. Her iki filozofun da bu denli zıt hakikat anlayışına sahip olması 

ikisinin de epistemolojik engelleri görmesinde fark yaratmamıştır. Bachelard bilim öncesi 

zihni “hal” olarak ele almasından dolayı o hale ait zihinleri daha ayrıntılı incelediğinden 

dolayı daha ayrıntılı bir çalışma düzenlemiştir. Fakat daha ayrıntılı çalışması Bacon’ın 

idollerinin yanlış olduğunu göstermez. Bacon da kendi dönemine göre yeterli biçimde 

epistemolojik engel olduğunu görmüştür. Dolayısıyla her iki filozofun sistemi çok farklı 

olsa da ikisi de epistemolojik engelleri görmüştür. Bu da sonuç olarak farklı yöntemler 

de olsa epistemolojik engellerin olabileceğini gösterir çünkü engeller insan doğasından 

kaynaklanmaktadır. İnsan bağımsız bilim yapılması söz konusu değildir ve bu sonuç da 

Bachelard’ın tarihsel epistemoloji düşüncesini kanıtlar niteliktedir.   

Sonuç olarak bu tezde Bachelard’ın kapsamlı düşünceleriyle Bacon’ın idolleri ele 

alınmıştır. Epistemolojik engeller hangi düşünceyi savunduğunuzun önemi olmadan 

yalnızca bilimsel bilgiye erişmek istediğinizde zihni bulanıklaştıran şeylerdir. Her iki 

filozofun da insan duyularına, sözcüklere değinmesinden anlaşılacağı üzere zihni 

bulanıklaştıran şeyler farklı yüzyıllarda bile benzeşmektedir. Bu anlamda Bacon’ın idol 

kavramını kullandığı ve değindiği sorunlara epistemolojik engel denilmesi yanlış 

olmamaktadır. 
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