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 Herhangi bir bilimsel toplulu un üyelerini birbirine ba layan ve o
benzer di er gruplar n üyelerinden ay racak bir ey bulunabilir mi? Thomas
Kuhn'a göre bu sorunun cevab , "evet". Belli bir zaman dilimi içinde bir grubu
ya da toplulu un dü ünme biçimi ve davran lar n  belirleyen bir dünya 
görü ü, bir alg  dayana , bir izlenceler bütünü, bir model olarak tan mlan
paradigma, bilimsel bir topluluktaki üyelerin -ve de yaln z onlar n- payl
oldu u bir eydir (Kuhn, 1977; im ek, 1997). 
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Herhangi bir alanda ortaya ç km  olan sorunlara çözüm bulabilmek 
amac yla ortaya at lan paradigma; sorunlar  çözmeye ba lad kça dikkatleri 
üzerine toplar, daha çok ki i taraf ndan kullan l r, kullan ld kça büyür, 
güçlenir ve büyüdükçe daha çok kullan l r. Bu süreç sonunda alana hakim o
paradigma; alternatif bir paradigman n olmamas  durumunda sa lad  

hakimiyet ile gittikçe din gibi bir ba l l k ortaya ç kar r, her soruna çözüm 
oldu una 'inan l r' ve sorgulanamaz hale gelir. Bilim insanlar  tüm gerçekli i bu 
paradigma çerçevesinde anlamaya çal rlar. Kuhn'a göre; herhangi bir alanda 

sorunlar y lmaya ba lay nca bilim insanlar  ortaya bir görü  atmakta, bu görü  
sorunlara çözüm oldu u ölçüde kabul görmekte ve yayg nla arak alana hakim olmaktad r. Paradigman n bu 
hakimiyet süreci, bilim insanlar  aras nda ortak bir görü ün ç kmas na zemin haz rlad  için, ortaya ç kan tüm 
problemlere de bu paradigma çerçevesinde çözüm üretilmektedir. Oysa Karl Popper'a (1993) göre; her soruna 
çözüm olabilen, alana tümüyle hakim olan tek bir görü  yoktur. Esas olan; kuramlar n ortaya at lmas , birbirleriyle 
rekabet etmeleri, test edilmeleri ve sonunda daha iyi olan kuram n di erlerine tercih edilmesidir. Önemli olan, 
Kuhn'un vurgulad  gibi e -do rultuda dü ünme, ortak görü e zemin haz rlama de il; ele tirel ak lc l k ve 
sorgulamad r. Popper'a göre, bilgiyi ilerletmenin yolu ele tirel ak lc l kt r. Oysa Kuhn'a göre, bilime geçi e 
damgas n  vuran ey, ele tirel yakla m n bir kenara b rak lmas d r; ele tiri sadece bunal m anlar nda ortaya ç kar 
(Kuhn, 1977). 

 Kuhn; bir kuramdaki ayk r l k, ba ar s zl k ve çat malar n yeni bir kuram n olu mas na yol açt n  
söylemektedir. Bu noktadan bak ld nda Popper ile ayn  eyi söylüyor gibi görünse de, aralar nda bir yakla m 
fark  bulunmaktad r: "T pk , zanaatine ba l  bir dülgerin, içinde özel bir çiviyi çakmaya elveri li bir çekiç 
bulundurmad  için araç çantas n  i e yaramaz diye bir yana atamad  gibi, bilim uygulay c lar  da bir 
uygunsuzluk duyuldu u için yerle ik kuram  gereksizdir deyip bir kenara atamaz" (Kuhn, 1977). Kuhn'a göre; 
halen sorunlar n bir k sm n  çözmeye yeten, sorular n baz lar na cevaplar verebilen bir kuram  reddetmek için, 
ortaya ç kan birkaç ayk r l k yeterli de ildir. Çünkü, halen kuram  ayakta tutman n yollar  bulunabilmektedir. 
Ba ka bir deyi le Kuhn, do rulamac  bir yakla m izlemektedir. Oysa Popper' n izledi i yanl lamac  yakla ma 
göre; ortaya ç kan tek bir ayk r l k, kuram n yanl  oldu unu gösterir ve o kuram reddedilir. Kuhn tespit edilen 
ayk r l klar sonucu kuram  reddetmezken, Popper reddetmekte; ama her ikisinde de bu süreç yeni ara t rmalar n 
ba lamas n  tetiklemektedir. 

 Kuramlar  test edip sorgulayan Popper'a kar n Kuhn'a göre; yürürlükteki kuram (paradigma) 
sorgulanamaz. Bilim insanlar n n amac ; paradigman n belirledi i çerçeve içinde, bulmaca (puzzle) ad  verilen 
sorunlar  çözmektir. Bu yüzden; testler, deneyler bu problemlere yöneliktir, yürürlükteki kurama de il. Di er bir 
deyi le, ki isel problem çözümleri test edilir. Bu testlerde bir ba ar s zl k, ayk r l k bulundu unda hata kuramda 
de il, kuram n uygulay c lar nda, yani bilim insanlar ndad r; onlar n yetene i kusurludur. Kuhn'a göre; teste tabi 
tutulan, kuramdan çok bilim insan d r. Popper için önemli olan 'test edilebilirlik', Kuhn'da yerini 
'uygulanabilirlik'e b rakm t r. Kuhn'a göre, çözülecek bulmacalar (puzzle'lar) yoksa, uygulanacak bir bilim de 
yoktur (Kuhn, 1977). 

Her ikisinin de, bilimsel bilginin kazan lmas  süreciyle ilgilenmeleri, bir kuram n reddedilip yerine  
ba ka bir kuram n geçirildi i dinamik bir süreçten bahsetmeleri, kuramla gözlemin yak n ili ki içinde oldu unu 
vurgulamalar , tarafs z gözlem olaca na ku kuyla bakmalar , ayk r l klar n yeni ara t rmalar n ba lamas na yol 
açaca n  göstermeleri gibi ortak noktalar  bulunsa da; Kuhn'a ait u söz ikisi aras ndaki fark  çok aç k bir ekilde 
ortaya koymaktad r: "Kurama yap lan bir tehdit, bilimsel ya ama yap lm  bir tehdittir." (Kuhn, 1977).   

 Temelinde insan  ve insan n olu turdu u süreçleri anlamaya ve aç klamaya çal an sosyal bilimler 
aç s ndan, bu iki farkl  bilimsel yakla m, do al olarak farkl  sonuçlar do urabilmektedir. deolojilerin kural 
koyucu niteli ini içinde bar nd ran ele tiriye kapal  disiplinler, kuram  ne pahas na olursa olsun korumaya yönelik 
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davrand  ve 'en geli mi ' olan  y kman n birkaç küçük ayk r l n ortaya ç kmas yla mümkün olmad , 
sorgulanamaz 'en geli mi ' bilgilerin çevreledi i ve di er tüm bilgilerin bu tan d k geli im çizgisinde ilerledi i bir 
k s r döngü yaratt  içindir ki; bu alanlarda bilimsel ilerlemenin yeniliklerle de il, öz-do rulamayla olmas  
beklenmektedir. Oysa ki öz-do rulama; yürürlükte olan  güçlendirmeye yarayaca  için, zaman içinde de i mez 
kat  kurallar do uracakt r.  

 nsanlar  basit birer mekanizma gibi de erlendiren bu tür yakla mlar n ula t  evrensel gerçekler 
mümkün müdür? 'Sosyal' olma iddias ndaki bilimler, insan davran lar n  ve bu davran lar n nedenlerini ve 
sonuçlar n  zaman ve mekanla s n rl  olarak yorumlayabildikleri için, bu yorumlama s ras nda kullan lan tüm 
kavramlar ve ula lan sonuçlar evrensel gerçekler olmaktan çok, o zamana ve mekana özgü bilgi payla mlar  
olacakt r. nsanla çevresi aras ndaki ili ki, birbiriyle ili kili birkaç de i kenin olu turdu u denklemler sistemi gibi 
olsayd ; bu denklemler sisteminin çözümü tüm dünya üzerinde yüzy llar boyunca ayn  olurdu. 

 Belki de bu karma kl k nedeniyle herhangi bir bilgi disiplini, insan , onun yaratt  süreçleri ve kavramlar  
aç klamada tek ba na yetersiz kalmaktad r. Bu yüzden disiplinleraras  çal malar n, bilginin kazan ld  dinamik 
süreci zenginle tirmek aç s ndan büyük katk lar  olacakt r.     
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