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Doğru ama ne o? Ölçütleri neler? Yanlışla ya-
lan nerde bitiyor, doğru nerde başlıyor? Bir 
otorite mi ya da, sağladığı yarar mı doğruyu 
doğru yapan? Aklımızın, ne olursa olsun, doğ-
ruyu arayıp bulmaya bizi zorlaması ahlâkın ge-
reği değil mi? 
"Doğru", gerçeğe uygun olan, mantıkta da dü-
şünme yasalarına uygun olan demektir. 
"Gerçek" ve "gerçeklik" ise düşünülen tasarım-
lanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan, 
bilinçten bağımsız, mesnel anlamda bir iddia, 
bir fikir, doğru ya da yanlıştır. Onlardan birinin, 
örneğin bir fikrin doğru olması, bir gerçeği dile 
getirmesidir. 
Doğru, gerçeğin, gerçekliğin olduğu gibi ortaya 
çıkışı, dile getirilişi, yani bir şeyin üstündeki ör-
tünün kaldırılmasıdır. 
Doru, hem kuramsal hem ahlaki bir gerçekliğe 
yanıt veriyor. Bilgi doğru olmalıdır; eylem, ne 
yanlış bir değerlendirmeye ne de bir yalana da-
yanmalıdır. Yalan düpedüz bir ahlaksızlıktır, 
doru ise adaletin bir koşuludur. Matematik 
biliminin önemli bir dalı olan trigonometrinin 
kendi içindeki dünyada, kendine özgü doğruları 
söz konusudur. Evet neye doğru diyeceğiz, 
nedir doğrunun ölçütü? Descartes'e (1596-
1650) göre doğru apaçıklıktadır; açıksa belirgin 
düşünce doğrunun ölçütüdür. Leibniz (1646-
1716) karşı çıkar buna; Ona göre, apaçıklık ve 
kesinlik, kişiden kişiye değişeceği için, 
özneldir. Leibniz, Descartes'in doğru ölçütüne 
karşı çıkarak, kurallara göre yapılmış 
hesaplamayı doğrunun ölçütü olarak alır. 18. 
yüzyılda Kant (1724-1804) ise insan zekasının a 
prori ve evrensel yapısına bağımlı olduğu için 
görece olduğunu ileri sürer. Ve mutlak 
doğrudan bahsedilmeyeceğini söyler. Bilgi sa-
dece bir seyre dalma değil, bir eylemdir. Bilim-
ler eylemimiz için bize araçlar sağlarlar; doğru 
ise bir koruyucu açıdır, insansoyunun ayakta 
kalıp yaşamını sürdürmek için yarattığı bir şey-
dir. Doğru, yaşamsal, sosyal ve ahlaksal bir gö-
revi yerine getirerek, kaygılarımızı giderip ra-
hatlatır, bizi korur. Doğru, gerçekliğin sıradan 
bir kopyası değildir. 

Doğru, gerçeklikten başka bir şeydir ve nitele-
mek açıklamak ya da yargılamak ister. "Doğru" 
ve "yanlış", düşüncelerimizi gerçekliğe uyup 
uymayışlarına göre nitelemede işe yararlar. 
Doğru, dünyayı tanımak amacıyla zihnimizin 
bir kurugusudur. Şu ya da bu konuya aydınlık, 
düzen ve anlam getiren her bilgi doğru diye 
isimlendirilir. Nesnel bilgi akıl ile elde edilir. 
Bir düşüncede en önemli şey kendisiyle zıtlaş-
mamasıdır. Leibniz'in dediği gibi, "Kendisiyle 
zıtlaşan bir düşünce doğru olamaz." Mantığın 
kurallarına saygı burada önem kazanır; çünkü, 
akıl yürütmede tutarlılığı sağlar o kurallar dü-
şüncelerde tartışmasız doğruları oluşturan tek 
alan matematiktir. Dış dünyada nesneler nedir 
ne değildir, matematiğin uğraşı alanı, ilgilendiği 
nesneleri düzene sokmak, ölçüp hesaplamaktır. 
Ölçme bilgisi ve trigonometrinin ödevleri ise, 
yaşadığımız yer yuvarının küçük bir kısmında 
objelerin (yol, bina, engebe,...) geometrik bü-
yüklüklerini (uzunluk, açı) ölçme bilgisi ilkele-
riyle trigonometrinin ilkeleri kullanılarak da 
esas gereken büyüklükleri olan objelere ilişkin 
X,Y,Z koordinatları hesaplamaktır. Daha sonra 
kartografya ilkelerine göre objelerin kendilerine 
benzer modelleri elde edilir. Bu modele objenin 
haritası denir. 
Jeodezik doğru demek matematik doğru de-
mektir. Matematik doğru demektir. Matematik 
düşünceler, insan zekasının serbestçe yarattığı 
sayı ve biçimler dünyası için geçerlidir ve bu 
dünya için de tam anlamıyla doğrudurlar. De-
neysel bilimlerde dış gerçeklik işin içine girer, 
orada doğruya varmanın yolu pek farklıdır; Söz 
konusu gerçekliğe deneyden deneye, gözlem-
den gözleme giderek yaklaşıyoruz. Zaten ger-
çekliği anlamak için kuramlar koyuyor ortaya. 
Bilim insanlarınca renkli çoğaltılıp zenginleşti-
rilen deneyler, kuramın getirdiği açıklamalarla 
zıtlık içinde değilse, kuram daha açıklayıcı güçte 
bir başka kurama yerini bırakmadığı sürece, 
doğru olarak görülecektir. Öyle olduğu içindir 
ki, fizikte örneğin bugünkü bir kuram, dünkü-
nün yerine geçmiştir; ne var ki yarının bir kura- 
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mı da değişikliğe uğrayacaktır. Matematik, 
doğrudan farklı olarak bu ikinci doğru türü, zih-
nin ortaya attığı, ama kuramlarının geçerliliğini 
gerçekliğin sorgulamasına tabi tutan deneysel 
bilimlerdeki doğru işte böyledir. Doğruya bil-
giyle varılır. Doğru, aklın ve deneyin çocuğu-
dur. Hazır olarak sunulmaz o çabaların ve araş-
tırmaların ürünüdür; çoğunlukla da art arda ya-
pılan değiştirmeler ve düzeltmeler sonunda or-
taya çıkar. Örneğin Jeodezinin bir görevi de yer 
elipsoidinin parametresini belirlemektir. Tek-
nolojik gelişmeler bağlamında yer elipsoidinin 
parametreleri (a,b) ya da (a,a) sürekli değiştiri-
lip düzeltilmektedir. Doğru, gerçekliğin bir 
kopyası değildir ama bilim insanlığın binlerce 
yıllık deneyimi göstermektedir ki doğru nesnel-
dir. Doğru nesnel olarak var olan dünyayı yan-
sıtır ve içeriği kişinin bilincine bağlı değildir. 
"Dünya kesinlikle yuvarlak değildir" derken bi-
lincimizden bağımsız -aslında var olan- bir ger-
çekliği dile getiriyoruz. Diğer yandan bilgi yo-
luyla ulaşılan doğru gerçekliğin belli ve somut 
bur alanına aittir ve söz konusu gerçeklik de so-
mut koşullarda gelişip durmaktadır. Ayrıca ger-
çekliğin belli ve somut bir alanına aittir ve söz-
konusu gerçekliğin aynı süreci için doğru hiç 
bir zaman ebedi olamaz; çünkü süreç de gelişi-
yor ve içinden geliştiği koşullar değişiyor. Sü-
reci yansıtan doğru da değişikliklere uğruyor. 
Bir süre için doğru olan şey, yeni koşullarda 
yanlış olabiliyor. Doğrunun tek ölçütü pratiktir; 

Düşüncelerin ya da kuramların doğru olup ol-
madığı tartışılabilir ama bu konularda uyuşmaz-
lığa son verebilecek tek şey pratiktir: Doğru di-
ye bilineni yargılamanın gücü ya da güçsüzlüğü 
giderek yanlışlığı vurgulamada anlaşılır. 
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