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Demir’in, ‘bilim ve diğerleri’ serisi kapsamında yazmış olduğu, Bilim ve Felsefe (2016),
Bilim ve Tarih (2017), Bilim ve Toplum (2017)
başlıklı eserlerinden sonra, okurlarına bu kitabı
sunması ile birlikte bilim tarihi çalışmaları için
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bilim tarihi ve felsefesi örneklerinden yola çıkılarak ele alınmıştır.
Öncelikle, Türkiye’de bilim tarihçilerinin üzerinde çok tartışmadıkları bir alan olan bilim psikolojisine dair yazılar göze
çarpmaktadır. Psikoloji ve psikiyatri bilimlerinden alınan destekle bazı sonuçlara
ulaşılmıştır. Burada yazarın ele aldığı iki konu, baba ve oğul katlidir. Kitabın 28.
sayfasında İranlı bir psikanalist olan Gohar Homayounpour’un ufuk açıcı bir yorumu sunulmuştur. Bu yoruma göre, Yunan mitolojisinde babaların öldürülmesi
hikayeleri varken, İran mitolojisinde evlatları öldürme mitleri yaygın bir şablondur.
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deyisiyle vücut bulan bu içselci anlayış, Türkiye’deki bilim tarihi yazıcılığını da
uzunca bir süre etki altında tutmuş gözüküyor. Ancak son dönem bilim tarihi çalışmaları bu tavrın terk edildiğini ve özellikle Demir’in kitaplarında sıklıkla vurgulandığı gibi bütüncül bir kavrayışa sahip olabilmek için dışsal faktörlerin bilimle
olan irtibatının da ortaya konulmaya çabalandığı anlaşılmaktadır.
Demir, içselci bir bilim tarihi yazımı geleneğinden gelmesine karşın, eserlerinde ortaya koyduğu ve temel problem alanı olarak belirlediği Doğu Uygarlıklarının geri kalış sebeplerini anlamada dışsalcı okumaların da göz önünde tutulması
gerekliliğini ifade eden bir yaklaşımı ortaya koyarak geleneğinin üstüne çıkmıştır.
Burada okura da bir not sunmak isterim. Dışsalcı görüşler genelde postmodern
aydınlar tarafından ortaya konulmuş ve sahiplenilmiştir. Demir eserinde bu sapmaya mahal vermeyecek mertebede bilimin en hakiki mürşit olduğunu pek çok
kereler söylemiştir. “Postmodernizm ve Türkiye’deki Savunucuları” başlığında bu
felsefeye eleştirilerini ve ayrıldığı noktaları açık bir şekilde görmek mümkündür.
Postmodernist bilim anlayışının çıkmaz bir yol olduğunu, bilimin nesnel ve evrensel doğasını vurgulayarak ifade etmiştir.
Bu haliyle özetlenebilecek bu eser bilim tarihçiliğindeki yeni eğilimleri işaret etmesi bakımından önemlidir ve bilim tarihçilerinin ilgisine sunularak açık bir
tartışma alanı ortaya koymaktadır.
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