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ÖN SÖZ
Günümüz koşullarının eğitim ve öğretim süreçleri açısından gerektirdiği
bilgi, beceri ve yeterlik gereksinimlerinin karşılanması ve bu bağlamda geleceğin
başarılı bireylerinin yetiştirilmesi amacıyla, Yüksek Öğretim Kurulu eğitim fakültelerinin ders programlarında önemli güncellemelerde bulundu. Bu güncellemelerden biri de, bilimin tarih içerisinde izlediği gelişim çizgisinin anlatıldığı bilim
tarihi dersi yerine, bunu da içerecek ve aynı zamanda bilimi felsefe açısından da
irdeleyecek biçimde, iki etkinliğin bir arada işlendiği bir dersin konulması oldu.
Daha önce aynı yayınevi tarafından yayımlanmış olan ve onuncu baskısıyla yayımlanmasını sonlandırdığımız Bilim Tarihi kitabımızın kazandırdığı deneyim
ışığında yeni program için Bilim Tarihi ve Felsefesi adlı kitabımızı hazırlamaya karar verdik. Kitap hazırlanırken hem yeni programda yer alan bilim tarihi ve felsefesi dersine kaynak olacak bir çalışma olması hem de ülkemiz felsefe etkinliği açısından duyulan gereksinimi karşılaması özellikle gözetildi. Anlaşılabilir olmanın
ve aynı zamanda tarih boyunca karşılıklı etkileriyle evrensel kültürün iki temel
öğesi olarak günümüze ulaşan felsefe ve bilim arasındaki ilişki hakkında doyurucu
bilgi sunmanın ilk hedef olarak gözetildiği çalışmamızın aynı zamanda eğitim ve
öğretim süreçleri bakımından birçok açıdan kolaylığa ve üstünlüğe sahip olduğunu peşinen belirtmemiz gerekmektedir. Her şeyden önemlisi uzun yıllar boyunca
okuyucularımızın ilgisi sonucunda on baskı yapmış olan Bilim Tarihi kitabımıza
zaman içerisinde bildirilen eleştirilerin bu çalışmamızda büyük yol gösterici olduğunu teşekkürlerimizle birlikte hatırlatmalıyız.
20. yüzyıldan başlayan ve 21. yüzyılın ilk çeyreğinde büyük bir anafora dönüşen, bilgi çağı gündelik hayatın olağan akışı da dâhil olmak üzere, bütün bireylerin
dünyasını ontolojik ve epistemolojik kabulleri açısından bütünüyle değişime uğrattı. Geçerli, çözüm üreten ve geleceğin tasavvurunda işlevselliği olan bilgilere sahip bireylerin başat konum kazandıkları bu çağın gerektirdiği düzeye ulaşmak ve
daha ilerisine gidebilmek için bireylerin bilimsel bilgi taleplerinin karşılanması ve
bilimin diğer bilgi türlerinden neden farklılık taşıdığının kavranmasının sağlanması ilk koşuldur. Bu nedenle Bilim Tarihi ve Felsefesi hazırlanırken ilk gözetilen
husus bu oldu. Bu gözetilme aynı zamanda kitabın içerik açısından bölümlenmesini de belirledi ve üç bölüm olarak düzenlendi.
Bilim Tarihi ve Felsefesi’nin birinci bölümü Bilim, Felsefe ve Bilimsel Yöntem başlığına ayrıldı. Çünkü bilimsel bilgi talebini karşılamadan ve diğer bilgi
türlerine olan farkını ortaya koymadan önce, bilimin doğası, yöntemi ve felsefesi
hakkında bilgi vermek gerekli ve zorunluydu. Bütünüyle bu konuların incelenmesine ayrılmış bu bölümden sonra, Bilimin Tarihsel Gelişimi başlıklı ikinci
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bölümde, bilimin doğuşu ve kültürlerarası serüveninin kısa, ancak anlaşılır bir
anlatımı verildi. Kitabın son bölümü ise bilimlerdeki gelişmelerin yarattığı olağanüstü kuramsal ve uygulamalı başarıların anlaşılması ve gelişmelerin sistemli, kalıcı ve sürekliliği olan yapıya kavuşturulması için başlatılan çalışmalara ayrıldı. Bu
çalışmalar bilim tarihi ve bilim felsefesi olmak üzere iki farklı disiplinin doğuşuyla
sonuçlandığından, bilimin bu evredeki serüvenini de bu iki disiplin çerçevesinde
vermek en doğru yol olacaktı. Bu nedenle son bölümün başlığı Bilim Tarihi ve
Felsefesinin Doğuşu şeklinde belirlendi.
Bilim Tarihi ve Felsefesi çalışmamızın yukarıda değinilen ve beklenen amaçları karşılaması ve ülkemizin eğitim ve kültür dünyasında gereken etkiyi yaratması
dileklerimizle.
Hüseyin Gazi Topdemir
Yavuz Unat
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GİRİŞ

Oxford Epistemoloji başlıklı kitabın editörü Paul K. Moser, yazdığı önsözde
“hiç değilse araçsal değerinden dolayı bilgiye değer vermeye devam edeceğimizi
tahmin ediyorum” (Moser, 2018, s. 19) demektedir. Bu bağlamda konuya yaklaştığımızda, bilginin araç mı yoksa amaç mı olduğu yönünde çok uzun yıllara yayılan
tartışmaların olduğunu bilmekteyiz. Bununla birlikte ister araç olsun isterse amaç
olarak görülsün, isterse bilim, isterse felsefe ürünü olarak anlaşılsın, bilgi insanın
varoluşunu devam ettirebilmesinin tek şansıdır. Başka bir deyişle bilgiyle olan bağımızın devamlılığı bir epistemolojik problem değil, aslında bir varoluş sorunudur. Dünyanın en zorlu zaman dilimlerinden bugüne uzanan varoluş macerasında
insanın bugüne gelebilmesi ve bugününün uygar dünyasını inşa edebilmesini sağlayan üstünlüğünün sadece bütün canlıların sahip olduğu deneyimleme becerisi
değil, kendisine özgü yetisi olan akletme ve deneyim sonuçlarını kaydedebilme
üstünlüğü olduğunu biliyoruz. Bilginin mahiyetini anlamak ve açıklayabilmek
için kaçınılmaz olarak bilginin tarihine gereksinim duymamızın nedeni de bu
kaydedebilme yeteneğidir. Başka bir açıdan bakıldığında, tarih denilen olgunun
da aslında bu kayıtların zamansal nitelik taşımasından başak bir şey olmadığını
söylemek yanlış olmayacaktır. Bu anlamda tarih bize bilginin gerekliliğini bildirirken, bu gerekliliğin bireysel ve toplumsal işlevinin anlaşılabilmesi ve geleceğin
tasarlanabilmesi için de, felsefeye ve bilgi sosyolojisine gerek olduğunu ortaya
koymaktadır. Başka bir deyişle insanın düşünme yetisinin nasıl geliştiğinin ve bu
yetilerin giderek fiziksel becerilere nasıl dönüştüğünün anlaşılabilmesi için felsefi
kavrayış şarttır. Bu nedenle başlangıçta bilimin tarihi ayrı, felsefesi ayrı inceleme
alanları olarak düşünülürken, entelektüel kültür çalışmalarında kaydedilen gelişmeler sonucunda bilim tarihi ve felsefesini birlikte düşünmenin zorunlu ve gerekli
olduğu fark edilmiştir. Günümüz akademik yapılanmasında bilimsel bilginin arkeolojisi artık bu başlıklar altında kurulan bölümlerin konusunu oluşturmaktadır.
Bu yaklaşım ülkemizde de aynen kabul görmüştür ve her geçen gün de bu kabule
iltifatın arttığını görmek sevindiricidir.
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Bilim tarihi çalışmalarının dünyayla eşzamanlı olarak başlatılması genç
Cumhuriyet’in kurucularının muhteşem başarılarından sadece biridir. Bu başarının devam ettirilmesi yolunda çaba gösteren az sayıda çekirdekten yetişmiş bilim
tarihçilerine yenilerinin eklenmesinin gerekliliği ve zorunluluğu ortadadır. Sonradan “ne iş olsa yaparım” sığ kültürüyle büyüyerek sistemle bütünleşmiş ve kendisini bilim tarihçisi zanneden akut görüşlü kimselerin “onu da biz bulduk, bunu da
biz keşfettik” şeklindeki sığ anlatımlarının asla bir bilim tarihi çalışması olmadığı
bilinmelidir. Bilim tarihi ne sadece vesika okuma ne de sadece keşiflerle öğünme
etkinliğidir. Bilim tarihi ortaya çıkmış olan bilimsel başarıların, tarihsel, olgusal ve
nedene dayalı açıklanması etkinliğidir. Bu nedenle bilim tarihinin doğasının tam
olarak kavranabilmesi için, gerçek bir bilim tarihi araştırmacısının en az bir batı
dilini bilmesine, en az bir klasik dil bilmesine, araştırmasına konu edindiği dönemin, toplumsal, siyasal ve iktisadi koşullarının bilgisine ve bir doğa biliminde temel eğitim almış olmasına gerek vardır. Bu sayılanların nitelikli bir bilim tarihçisi
olabilmenin asgari koşulları olduğu da unutulmamalıdır. Zira ilerleyen zaman diliminde bunlara felsefe bilgisinin de eklenmesinin gerekli görülmesi bu durumun
bir göstergesidir. Dolayısıyla günümüzde yeterli ve gerekli, kısacası tam bir bilim
tarihi araştırmasından söz edebilmek için bu koşullar ışığında gerçekleştirilmiş bir
araştırmayla karşı karşıya olmamız gerektiği hatırlanmalıdır.
Günümüzde bilim felsefesi araştırmalarının da benzer koşulları gerektirdiğini söylemek için ek bilgiye gerek olmadığı ve ilgili çevrelerce bu durumun epeyce
anlaşılmış olduğu görülmektedir. Zira herhangi bir bilim dalında hatırı sayılır bilgi
sahibi değilken, bilimin kuramsal ve uygulamalı yönleri hakkında ayrıntı bilgisinden yoksunken, bilim ve etik ilişkisinin sınırlarını kavramamışken yapılacak bilim
felsefesi kelimenin tam anlamıyla bir aymazlıktır. Bu niteliklerden uzak sözde bilim felsefecilerinin yapabildiği en iyi iş batıda yazılmış kaynaklar üzerinde fırtına
estirmekten veya paradigma gibi sanal bir nitelik kazanmış olan bir kavramı ilahi
kelime zannederek yerli yersiz kullanmaktan öte anlam taşımamaktadır.
Sayılan nitelikleri taşımayan her çalışma, bilim tarihi veya bilim felsefesi alanında yapılmış olsun fark etmez, herhangi bir alanda pratikten yetişmiş bir tür tamircilikten ibarettir ve bundan dolayı da entelektüel arka planından söz edilemez.
Çünkü gerçek anlamda bilim felsefesi metinleri ya doğrudan doğruya yürürlükte
bulunan bir bilim dalında cari olan bilimsel etkinliğin doğası üzerinde kurgulanabilir ya da bilim tarihi verileriyle felsefenin tarihsel veya problematik bakımlardan
yüzleştirilmesiyle oluşturulabilir. Ülkemizde bilim insanı kimliğiyle, yani alanında yetkin olmasına karşın, hem alanının tarihsel boyutuna yabancı kalmış olması
hem de felsefe bilmemesi dolayısıyla, felsefenin imkânlarından yararlanarak bilim
felsefesi yapacak kimsenin olmadığını açıkça belirtebiliriz. Buna karşın çok az sa-
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yıda meslekten yetişmiş bilim tarihçisinin de, bilim tarihinin bir felsefe disiplini
olmasına karşın, felsefe bilmemesi dolayısıyla yapılan bilim felsefesi etkinliği ancak bilim felsefesinin tarihi biçiminde gerçekleşmektedir ki bunun da düşünsel art
alanının son derece sınırlı kaldığını söylemek uygun olacaktır.
Bu belirlemeler ışığında bilim tarihi ve felsefesi eğitimi üzerine eğildiğimizde
ise, durum daha da vahim bir hal almaktadır ki, ne felsefe ne de bilim tarihi eğitimi almamış öğreticilerin bu eğitimi üstlendikleri açık ve seçik bir doğruluk olarak
karşımızdadır. Bu nedenle Bilim Tarihi ve Felsefesi başlıklı bu kitabımızı, bütün
bu eksiklikleri bertaraf edebilecek, Yüksek Öğretim Kurulunun beklentilerini de
karşılayacak şekilde, bilimin felsefeye ve felsefenin de bilime dayandığı veya karşılıklı olarak birbirlerini gerektirdiği savı ışığında ve tarihsel gelişmeleri gözetecek
biçimde hazırladık. Özellikle öğrenme ve öğretme süreçlerini rahatlatmak amacıyla oluşturulan metnin anlaşılabilir olması öncelikli olarak gözetilmiştir. Zira
ülkemizde özellikle son zamanlarda dilin semantik ve sentaks kuralarına hiçbir
şekilde uygun olmayan, ancak olağanüstü parlak cümleler oluşturulabilmekte ve
insanlar da buna karşın birbirlerini şaşırtıcı şekilde başarıyla anlayabilmektedirler.
Bu başarıyı gölgeleyebilmek ve ne söylüyorsak, onun anlaşılmasını sağlamak için
dil kurallarına uygunluğu esas almayı önemli gördük. Umarız bu seçim belirli bir
başarının önünü açabilmek için başlangıç olur.

