Bilim Tarihçiliğimizde Yeni Eğilimler*
Remzi DEMİR**

Türkiye’de bilim tarihi alanının kuruluşunda ve yayılışında Salih Zeki Bey,
Adnan Adıvar, Aydın Sayılı, Sevim Tekeli ve Süheyl Ünver gibi araştırmacıların
büyük katkısı olmuş ve günümüzde de esasları korunmakta olan bilim tarihçiliği
anlayışımız bu şahsiyetler ve bunları yönlendiren tarihsel-toplumsal koşullar tarafından belirlenmiştir.
Ancak, elli seneyi aşkın süreç sonrasında ortaya çıkan gelişmeler bu anlayışın
sorgulanmasını ve yeni birikim ve eğilimler çerçevesinde dönüşüme uğratılmasını
gerekli kılmaktadır.
Maksat, “metin neşri ağırlıklı çalışmaları” merkeze alan temel eğilimden sapmak değildir; çünkü tarihçilik “birincil kaynaklara (metinlere)” dayanılarak yapılır
ve henüz Türk Bilim Tarihi’nin bütün “bilimsel metinleri”, usulüne uygun bir biçimde yayımlanmamıştır.
Ancak bunun dışında acilen yapılması gerekenler vardır ve bunları tartışmaya
açmak doğru eğilimlerin belirlenmesi ve uygulanması açısından yararlı olacaktır.
I
Tarihsel İdeolojiler
Öncelikle, bilim tarihçiliğimizin kuruluşunda büyük bir rol oynamış olan
İslamcı ve Türkçü İdeolojiler’in dayatmalarından kurtulmak gerekir. Bunlar, “kuruluş
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nında herhangi bir yüksek lisans ve doktora tezi yaptırılmamıştır. Monografiler ise,
birkaçı hariç nicelik ve nitelik itibariyle yetersizdir.
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III
Bilim Felsefesi, Sosyolojisi ve Psikolojisi
Bilim tarihi, bilimsel gelişmelerin doğasını, anlamak ve kavramak için her
zaman tek başına yeterli olmayabilir; bu nedenle, hiç değilse gerekli zamanlarda bilim felsefesi, bilim sosyolojisi ve bilim psikolojisi gibi kardeş alanlarda
üretilen bilgilerden de (kavramlar ve kuramlardan da) istifade etmek yoluna
gidilebilir.
Ancak burada unutulmaması gereken önemli bir husus vardır: Bu alanlardan
hiçbirisi “mesele”yi diğerlerinden daha iyi açıklama kabiliyetinde olduğunu savlayarak üstünlük taslayamaz. Her alan, sorunlara kendi açısından bakar ve diğer
alandan bakanın göremeyeceği önemli bir bilgi veya bulguyu ortaya çıkararak genel araştırmanın gelişmesine katkıda bulunur. Bunun ötesi “disiplin şovenizmi”ne
girer.

IV
Yardımcı Kültürler ile Bilim Kültürü
Bir dönemin bilimsel etkinliklerini doğru bir biçimde kavrayabilmek ve değerlendirebilmek için, bilim ile yakından veya uzaktan etkileşim içinde bulunan
din, felsefe, hukuk ve edebiyat gibi bilgi alanlardaki gelişmeleri de gözden ırak
tutmamak gerekir. Meselâ bir “din algısı” belirli bir konu üzerindeki bilimsel çalışmaları olumlu yönde etkilerken, başka bir “din algısı” olumsuz yönde etkileyebilir
[veya etkisiz de bırakabilir]. Bu etkilerin hesaba katılmaması ve tarihsel araştırmanın sadece bilimsel metinler ve bunlar arasındaki ilişkilerle sınırlandırılması,
öyle anlaşılmaktadır ki “tarihsel hakikat”ın tam olarak anlaşılmasını yer yer büyük
ölçüde güçleştirmektedir.
Bunun en güzel örneklerinden birisi, mütekellimler ile filozoflar arasında cereyan eden “nedensellik meselesi” üzerindeki tartışmalarıdır. Acaba bu tartışmalar,
Ortaçağ İslam Dünyası’ndaki doğa araştırmalarını etkilemiş midir? Bildiğim kadarıyla bu sorun, en azından Türk Tarihi bağlamında henüz teorik ve pratik bakımlardan yeterince incelenmemiş ve aydınlığa kavuşturulmamıştır.
Yeri gelmişken şunu da hatırlatmak gerekir ki, Batı Dilleri’ndeki “science”
kavramının geleneksel “ilim” kavramından farklı bir kaplama ve kapsama sahip olduğu, ancak XIX. yüzyılın ortalarında tam olarak anlaşılmış ve bunu karşılamak
maksadıyla yine Arapça’dan alınan “fen” kavramı kullanılmıştır. Dolayısıyla, geçmişteki bilimsel etkinliklerin gerçeğe uygun bir şekilde görülebilmesi ve değerlendirilebilmesi için, bugün “bilim” olarak adlandırdığımız etkinliğin, tarih boyunca
diğer kültürlerle münasebetleri aydınlığa kavuşturulmalıdır.
Dört Öge-Yıl 4-Sayı 9-Nisan 2016
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Bu durumdan kurtulabilmek ve tartışmaları daha geniş bir perspektiften yürütebilmek için bilim tarihi ile teknoloji tarihi çalışmalarını ihtiyaç hasıl oldukça birleştirmek gerekebilir. Meselâ, Cumhuriyet Dönemi Bilim Tarihi’ne yönelik
araştırmalar esnasında, sanayi ve teknoloji tarihini gözden ırak tutmamak gerekmektedir; çünkü birçok yüksek okul ve bölüm, ziraat, sanayi ve ulaşım alanlarında
yapılması öngörülen atılımlar için gerekli olan yetişmiş eleman açığını kapamak
maksadıyla kurulmuştur.

VII
Mukayeseli Çalışmak
“Mukayese Yöntemi”, tarihçilerin ve başka araştırmacıların sıklıkla kullandıkları bir yöntemdir. Biz de yeri geldiğinde, meselâ Takiyüddin’in matematik ve
astronomi alanlarındaki katkılarının değerini tam olarak tesbit ve tayin edebilmek
için bu yöntemden istifade yoluna gitmiştik.
Ancak çok daha büyük çaptaki tarihsel sorunların derinden anlaşılmasında
da bu yöntemden yararlanmak icap etmektedir. Meselâ modernleşme konusunda
Rusların ve Japonların Türklerden daha başarılı olmalarının ardından yatan sebeplerin araştırılması gerekmektedir. Elbette böyle bir çalışma, Rus Bilimi’nde ve
Japon Bilimi’nde sağlam bir bilgi birikimine sahip olmayı gerektirdiği için, çiftedonanımla yapılabilecektir.
Türkiye’deki bilim tarihçilerinin -ki sayıları on civarındadır- tamamına yakın
bir kısmının sadece İslam ve Türk Bilimi alanlarında uzmanlaşmaları, böyle bir
açılımın gerçekleştirilmesini engellemektedir.

VIII
Evrensel Bilim Tarihi Çalışmalarına Katılmak
Diğer taraftan [bilim tarihi, evrensel bir araştırma dalı olduğuna göre], artık başka ulusların ve uygarlıkların bilimsel etkinliklerini incelemeye ve karanlıkta
kalmış noktaları aydınlatmaya yönelik tarihsel araştırmalara girişmenin de vakti
gelmiştir. “Herkes kendi tarihini araştırsın” veya “Batı, kendi tarihini bizden iyi
bilir ve inceler” gibi argümanlar ileri sürerek araştırma etkinliğini tahdit etmenin
manası yoktur; her alanda yeni bilgi veya yeni görüş üretmek mümkündür.
Kanaatime göre, en güçlü olmamız gereken dönemlerden birisi Eski Çağ
Yunan ve Bizans Dönemleri’dir; çünkü bu dönemler, hem Batı Bilimi’nin hem de
Doğu Bilimi’nin temellerini teşkil etmiştir ve Rumlarla Türkler arasındaki fikrî
münasebetler, son zamanlara kadar sürüp gelmiştir.
Dört Öge-Yıl 4-Sayı 9-Nisan 2016
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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve nihayet Bilim ve Teknoloji
Yüksek Kurulu gibi kurum ve kurullarda, bu maksatla eğitilmiş bilim tarihçi-
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Bilim Tarihçiliğimizde Yeni Eğilimler

lerinin görevlendirilmemiş olmasını ve bilim ve teknoloji politikalarının, sadece
bilginlere ve mühendislere hazırlatılmış olmasını önemli bir eksiklik olarak görmek gerekir.

XI
Ampirik Aşamadan Teorik Aşamaya Geçmek
Bilim tarihçileri, şöyle böyle Salih Zeki’den bu yana İslam Bilim Tarihi ve bu
bağlamda Osmanlı Bilim Tarihi hakkında ampirik malzeme toplama faaliyetlerini
yürütmektedirler ve yurt dışındaki meslektaşlarımızın katkılarını da buna eklersek
bugüne kadar hatırı sayılır bir bilgi üretimini gerçekleştirmeyi başarmışlardır. Bu,
elbette ki iyi bir gelişmedir ve bütün yazma ve basma eserler tüketilinceye kadar
sürdürülmesi gerekmektedir; ancak diğer taraftan unutmamak gerekir ki bu muazzam malzemeyi, bir teorik çerçeveye oturmak ve bu çerçeve dâhilinde okumak
gerekmektedir; aksi taktirde, Osmanlı Dönemi Bilimsel Etkinlikleri’ni bütünsel
olarak belirlemek ve açıklamak mümkün olmayacaktır.
Böyle bir teorik çalışma, bilim hayatının içsel ve dışsal koşullarını göz önünde bulundurmak mecburiyetinde kalacağı için, çok etraflı bir birikime sahip bilim tarihçileri tarafından gerçekleştirilebilecektir; ancak bu konuda geç kalınması,
empirik çalışmaları yönlendirme konusunda da ciddi sıkıntıların yaşanmasına yol
açabileceği için büyük bir mahzur olarak görülmelidir.
Osmanlılar’da Bilimsel Düşüncenin Yapısı adlı çalışmamızda ve ardından
yazdığımız birkaç makalede, kuramsallaştırma konusunda birkaç adım atılmıştır.
Buna göre, bilimsel bilginin ülkemizdeki oluşum ve dönüşüm süreçlerini kavrayabilmek için, takip edilmesi gerek en doğru yol, bunların içinde şekillenmiş oldukları siyasî, iktisadî, hukukî, toplumsal ve kültürel yapıları, birbirleriyle bağlantıları
ve etkileşimleri çerçevesinde anlamaya ve açıklamaya çalışmaktır. [Kültürel yapıları
analitik ve sentetik çalışmanın temeline aldığı için, bu girişim “Yapısal Kuram”
olarak adlandırılabilir]. Yapısal çözümleme, çoğu kere gözden kaçan neden-sonuç
ilişkilerinin belirlenmesini ve birbirleriyle ilişkilendirilmesini sağladığı için, tarihsel araştırmanın “bilimselleşmesi”nin önünü açacaktır.
Sonuç olarak diyebilirim ki bilim tarihi araştırmalarımızın ve öğretimimizin,
yukarıda belirtmiş olduğum gelişmeler ve fikirler çerçevesinde geliştirilmesi gerekecektir; aksi taktirde, “tarihsel bütün”ü görme olanağımız kalmayacak ve çalışmalarımız kısır bir alana mahpus kalacaktır.
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