MODERN BiLiMLERiN ORTAYA C;IKI~ININ SOSYOLOJiK
ARKAPLANI'

Korkut TUNA"

Modern bilimlerin ortaya ylkl~1 veya bilimsel devrimler konusu;
giinlimtizdeki meselelerinin ele ahnmasmda, tanmmasmda ve aylklanmasmda
hiUil onemli bir yer tutmaktadlr. Geli~me konusunda bilimlere; ozellikle de
modern bilimlere, ortaya ylkl~ ko~ullanndan ba~layarak ta~ldlklan niteliklere
kadar bir yok stirecin ba~latlclsl olma ozelligi bah~etme, salt bilimin evrimine ve
kazandlgl yeni ozelliklere dayanarak, onu olup bitenlerin bir numarah nedeni
sayma, gtintimtiz dti~tince biyiminin vazgeyilmez niteliklerinden biri gibi
goztikmektedir.
Boyle bir anlaYI~m nedenlerine egilecek olursak ~unlan soylemek
Illiilllklindlir: GUnUllliizde dU~Unce ve ozellikle degerlendirme biyimimizi tayin
eden degi~me olaYII fikri, belki de degi~meye olan tutku; sadece degi~menin
onemli kabul edilip nedenlerinin aylklanmak istenlllesi yanmda, tartl~llla dl~1
tutllllllak istenilen bazl onkabullerin de ileri slirlilmesine yol aymaktadlr.
Batl dlinyasl; tarihl slireyte, iyine kapandlgl donemlerin etkili olan
tarihl/toplulllsal ko~ullann tayin ediciliginden kurtulup, kendisinin tayin edici
bir konullla gelmesinde; gerek bu durumu hazlrlayan gerekse bun a bagh olarak
olll~an sUrecin ortaya konmasl, aylklanmasl ve nihayet bu slirecin tek ve
kayll1lllllaZ bir slirey olarak ba~kalarma da kabul ettirillllesinde belli dayanaklara
ihtiyay duymll~tur.

Bu yah~ma, 27·28 Haziran 2003 tarihleri arasmda Assos (8ehramkale) 'de geryekle~tirilen "Bilim Tarihi,
Felsefesi ve Sosyolojisi Cah~ma Grubu"nun dozenledigi I. Ulusal Sempozyum'da teblig olarak
sunlilmll~tur .
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Daima dUnya yapmda olu~an ve sUrUp giden ili~iklerin bir sonueu olarak
toplumlarda ya~anan iye kapanma ve egemen ohna halleri; bazi durumlarda,
ozellikle tarihl/toplumsal verilerin dl~mdaki bazi olyUtlere ba~ vurularak
aylklanmak istenmi~, sonuyta var olan, ba~ka bir deyi~le ya~anml~ olan
tarihlltoplumsal sUrey belli a,llardan diinemlendirmelere tabi tutularak,
kurulmak istenen ele ah~ ya da a,lklama bi,imi desteklenmek istenmi~tir.
Mesele bir yal1lyla, batlllll1 i,ine dU~tligU ve kendi ifadeleri ile
betimledikleri 'karanhk ,ag'dan kurtulu~ bi,iminin, once kendilerince sonra
herkes,e kabul edilebilir ve desteklenebilir bir biyimde aYlklanabilmesidir.
Meseleye sosyolojik a,ldan baktlgllTIlzda, bu sUreei a,lklamak i,in one ,Ikanlan
unsurlar ve bunlara dayal1llarak a~amalandlfllan sUre,ler; a,lklanmasl istenilen
olaylann ta~ldlklan a,lklama gUyliiklerine bagh olarak, salt ele alll1an konularla
sllmh tutu Ian bir a,lklama giri~imi olarak kalmaml~, giderek tUm toplumlarca
uyulmasl gereken ko~ullar ve ka,mlimaz sUre,ler olarak da yansllTIl~ veya
yansltliml~tJr.

Ozellikle Batl toplumlannm dUnya iizerindeki aJian etkilerinin netle~tigi
ve giiniimiizde ge,erli olan egemenlik ili~kilerin yerle~meye ba~ladlgl 19.
yUzYlla gelen yizginin degi~ik a,liardan ele ahl1lp belirttigim ~ekilde, ama daha
,ok dii~iince zemininde, vurgulanmasmda batl felsefelerine dii~en onemli
gorevler olmu~tur. Batl felsefelerinin batlllln kar~lia~tlgl yeni donii~iimleri
a,lklamada onemli gorevler Ustlendigi, meselenin ilk ba~taki en karma~lk
boyutu olan kavramla~tJrmaYI ve donemlendirmeyi halletmeye ,ah~tlgml
soyleyebiliriz.
Burada da 'karanllk vag' betimlemesine kar~1 anlam kazanall 'aydlllianma
,agl' ve bu siire, i,inde ortaya ,Ikan donii~iimleri a,lklamada, iizellikle insan
akhna ama sonra insanlliginden slynlml~ evrensel bir akla olan inan,;
sosyoloj ik a,ldan yakla~tlglmlzda, toplumlarla ilgili meselelerin ele almamadlgl
veya ele ahnsa bile dile getirilemedigi siire,lerin olu~turulmasll1a ve giderek
kabul goren belli bir tarz a,lklama bi,imi ile tartl~ma dl~1 kalma:lanna bir
~ekilde yol a,ml~ bulunmaktadlr.
Daha somut bir degerlendirme olarak gorebilecegimiz ama uygulam~
bi,iminde yukanda i~aret etmeye ,all~tJglmlz tarzln dl~lIlda kalmayan diger
degerJendirmeler de evrensel akli gibi ana tayin edici bazi niteliklere biiriinmii~
goziikmektedir. Toplumsal sUre, i,inde neden ve sonueun yerlerinin
degi~mesine yol a,an, bir Wr tartl~maslz on kabul halini alan bu tarz akll
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ylirlitmelerin degerlendirmelerde etkili oldugu ve glinlimlizde dahi
belli olylide tayin ettigi aYlktlr.

dli~lincemizi

Bu tarz ele all~lann yine sosyolojik ayldan ortaya koydugu sakmca, ele
alman meselenin biraz olup bitenden baglmslz olarak ve onun dl~mda
temeliendirilmeye yah~dmasmda ortaya Ylkmaktadlr. Geryi bilimsel
yah~malarda belli bir smlrlama ve soyutlama konunun ara~linlmasmda
kaymdmaz gerekler olarak kaqnTIlzda bulunsa bile bu tlir degerlendirmeler bir
yanda toplum olaylanl1l ihmal eden bir tarz iyinde olu~turulurken sonuylannm
genel geyerligi ve buna bagh olarak ba~ka platformlarda kullandmaya hazlr
hale getirilmeleri, boylelikle i~in ba~ta siyasl olmak lizere degi~ik boyutlanmn
ortaya ylkmaSI lizerinde durulmasl gereken ozellikler olarak kar~lmlza
ylkmaktad Irlar.
Batldaki donli~limli aylklama yabalan kar~lsmda daha yok felsefl kokenli
olan bu taw, aylklama giri~imlerini etkileme ve farkh alanlarda kulial1lma hazlr
hale getirme konusunda bir ba~ka ornek olarak 'Modern Bilimler'Ie ilgili
degerlcndirmeler ve bilimsel bilgiye yapdan ozel vurgularda ortaya Ylkmaktadlr.
Modern bilimlerin ortaya ylkl~ll1In nedenlerinin aylklanmasll1dan
bu yeni tarza yliklenen ozel anlamlar goz online almdlgl zaman
ortaya ylkan "unsurlardan birine veya bir kayma toplum olaylarmdan ve diger
tarihl slireylerden baglmslz ve bunlardan soyutlanml~ bir anlam ve gorev,,1
yliklenmesi veya neredeyse ilkokuldan ba~layarak bize bu kadan ile anlatdml~
olmasl dikkatleri yekmektedir.
ba~layarak

Meseleye bu boyutu ile baktlgnTIlz zaman gerek aydmlar olarak gerekse
toplum olarak kar~da~tlglmlz durum " bir tarihlltoplumsal slireci blitlin
gerl'ckliginden soyutlanml~, somut olaylan ihmal edilmi~ bir bil'imde blitiin
il'indeki bazl unsurlara oncelik ve tek tayin edicilik bah~etmek, daha dogru
bir deyi~le bu konu ile ugra~anlann mutlak ve genel gel'erlilik iddiasl ile
onlimlize slirdlikleri, lizerine gidildiginde ise bir varsaynTI masumiyetine
blirlinen bilgilerin kabul edilmesi soz konusudur".
Modern bilimierin ortaya
I'lkl~1 ve toplum hayatmda etkilerinin
gorlinmesiyle, daha dogrusu donli~limiin/degi~imin kendisini gostermesi ve
nedeninin bilimsellige baglanmasl ile birlikte "bilimsellik iddiasmdaki bu
al'lklamalann birer bliylilli, gizemli hatta kutsal bir gerl'eklik olarak kabul"

Tuna. Korkut, Yeniden Sosyvioji, (istanbul: Karakutu Yay., 2002), s. 200.

4
edildigini ve bu sozlerin ne kadar lOok tekrar edilirse 0 kadar
inalllldlgml soylemek mUmklindlir.

geryekle~ecegine

"Konuya don lip meseleye geni~ olyekle baktlglmlz zaman iki yan
ortaya Ylkmaktadlr. Anlatllanlann bir yalllJ11 batlda olup bitenlerin kendilerince
aylklanmasl; degi~menin, onlara gore (deger yarglsl yUklenmi~ kavramlarla)
geli~menin, ilerlemenin nasll oldugunu a~amalarla gosterilirken, kendi iylerinde
ta~ldlklan hangi gUylerin bu geli~meye yol aytlgl ve bu sUrecin
a~amalandlfllmaSI olu~turulurken; diger yalllJ11 ise, bu slirecin dl~mda
kalml~ toplumlarm
niye bu yola giremedikleri, eksiklikleri ve neler
yapmalan gerektigi olu~turacaktlr.
Ba~ka

bir deyi~le bilimsellik soylemi altmda geri kalml~ saydan
yapdanJ11n nasll yagda~la~tlnlmalan gerektigi ve bunun yollan Uzerinde
durulacaktlr. Buna ilave olarak da batt-dl~1 toplumlann, batmm sahiplendigi ve
kendi yizgisinin evrensel oldugunu iddia ettigi bu dUnyadaki olaylara gore
kendilerini talllma ve taJ11mlama biyimlerini gostererek bunun iyin bazl
kavramlar da odlinl' vereceklerdir.
Bilimselligin aylklaylcl olarak mevcut tarihl/toplumsal olaylar orgUsGnlin
onUne niyin ylkartJlml~ oldugu konusunda ~unlan soylememiz mlimkiindUr: Her
~eyden once konunun birinci yaJ11 olan batmm kendisini aylklamada bazl
giiyllikleri vard,r. 19. yUzYlla gelindiginde batmm varml~ oldugu yerin
degi~ik ayllardan degerlendirilmeye yah~lldlgml, buraya nereden ve
nasll
gelindigini belirten yah~malann yaygmla~tlgml bilmekteyiz. Hepimize
anlattldlgl gibi batl tarihinin donemlendirilmesi arasma slkl~ml~ olay ve
evreler sonucunda ozellikle Orta vag denilen karanhk donem a~llarak
giiniimUziin aydmhklarma ula~J1dlgl iizerinde en yok durulan konulardan biri
olmu~tur.,,2

Batmm her alanda temellendirmeye yah~ttgl aSll degi~me ve deger yarglh
~ekliyle ilerleme burada ortaya ylkmakta ve i~in can ahcI yanmm
olu~turmaktadlr. Konunun aylklanmasmdaki giiylUkler yeni bir bilimin ortaya
ylkl~ma izin verecek boyuttadlr. Sosyoloji -klsa sUre de olsa- batlda ya~anan
boyle bir tlkanml~llgm UriinGdiir. Ama sosyolojilerin ve degi~ik sosyologlann
varhgl konu Uzerinde bir uyu~manm olmadlgml da gostermektedir.

A.g.e., s. 201-202.
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Boyle bir ortamda iizerinde uzla~ma saglanml~ bir yeryevede, ba~ka bir
bilim tarihlerinde ve felsefede i~in toplumsal tortularmda aYlklanml~
yanlan ile pUr biyimde ilgilenirlerken modern bilimlerin ortaya ylkl~ma veri len
6zel yer de anlamma kavu~maktadlr.
deyi~le

"i~te Batl'mn geli~me siirecinin ve varml~ oldugu yerin aylklanmasmda,
degi~me yeryevesine saglanan dikensiz giil bahyelerinden bir tanesi de;
konlllann, bilimlerin geli~mesi ve modern bilimlerin katklsl dogrultusunda ele
allllmak istenmesinde ortaya Ylkmaktadlr.

Meseleye bilimlerde ortaya ylkan geli~me aylSllldan ileri siirGlenler
dogrultllsllnda bakacak olursak; Batl'da, bu sUrecin aylklanmasl iyin bir kay
koldan yah~!ldlgllll soyleyebiliriz."
Modern bilimlerin ortaya ylkl~1 konusunda, Yllkanda belirttigimiz
nedenlere bagh olarak, Antik Yunan'da ortaya ylkan ve batlh bilim
tarihyilerince 'pGr bilim' olarak kabul edilen batl bilimselliginin, orta yagda
kesintiye ugrayarak en aZllldan bugGn sGrdiirGlen anlaYI~m dl~lIlda bir
bilimsellik anlayl~mlll geyerli olu~u, iizerinde en yok durulan bir aylklama
bil'imi olarak kar~lmlzdadlr.
Oaha sonra aym mantlk yeryevesinde, batlhlann bilim olarak tamdlklan
Yllnan biliminin tekrar canlanarak bugGn modern bilimler olarak tamdlglmlz
tarzlll ba~langlcllll, bir manada yeniden dogu~u sagladlgl ileri sGriilerek
giinUmUze gelen yizgi ortaya konmaya yah~!lacaktlr.
Modern bilimlerin ortaya ylkl~lI1m toplumsal unsurlarm pek soz konusll
edilmedigi bir biyimde bll ~ekilde ele almmasl, modern bilimleri ortaya ylkaran
zihniyet degi~ikligine yol ayan donG~iimUn bu ~ekilde ele ahm~l, meselenin
sadece Bah Avrupa'nm ta~ldlgl ozelliklere bagh oldugu ve buradan diinyaya
yay!ldlgl ~eklinde bir aylklama iizerinde ittifak olu~turacaktlr.
BlI dogrultuda modern bilimleri ve bilimsel dii~iinceyi tammlayan
ozelliklerin ise ozgGr dG~iince, tarafslz olma gibi niteliklerden slynlarak batlya,
Hlristiyanhga atfedilen ozelliklere kavu~masl dikkat yekecektir.
Batmlll kurtulmak istedigi Orta <;;agllll hiy ya~anmaml~ sayarak kendisini
Antik Yunan dU~Gncesine baglamak istemesi ve karanhk yagllldan kllrtulu~u
saglayan nedenlerin ba~lIla eski Yunam koymak ve onun biricik kabul edilen
bilimselligine kavu~mak soz konusu ise burada iizerinde durulmasl gereken yan
adl geyen bilimselligin hiy de yeni bir ~ey olmadlgldlr.
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Sadece eskinin ke~fi modern bilimlerin ortaya S:lkl~ml, ber ~eyiyle sadece
batlya ait oldugunu vurgulanmasl yanmda bu konuda ileri sUrUlen fikirlerin
daba s:ok batmm donU~limlinU smlrh bir s:ers:eve is:inde s:ah~masmdan ibaret
gorUnmektedir.
Bu konuda birka~ ornek verilecek olursa ba~ta Sharma Weber'i bahrlatan
bir biyimde "Modern Batl bilimi yaplsl ve iyerigi geregi ozUnde evrenseldir.
Bah kUltUrleri, bilimsel yonUyle, ~u ozellikleri ile belirirler: objektiflik,
akllclhk, ki~isel olmama; 11Iza inanmak ve seri iiretim olarak maddl; serbest
giri~im ve yan~ma, ciddl yah~ma, bUrokratik orglitlenme, tasarruf ve bunun
sermaye olarak tekrar yatlnml aylsll1dan kapitalisttir,,3.
Bu aylklamaya ilave olarak diger bir degerlendirmede ise "bilim a~agl
yukan ber yerde dogmas lila ragmen, ancak bizim hristiyan kUltUrlimUz iyinde
modern biyimiyle geli~ti. Yapmak iyin bilmek, etkili olmak iyin bilmek 'bizim
Batlll bilimimizin' ula~mak istedigi nokta budur4 •
Bir

ba~ka

ayldan degerlendirmeye bakacak olursak "doga biliminin
geli~mesi Batl uygarhgll1l11 egemen niteligidir. .. Modern bilimle kar~lIa~tlflldlgl
takdirde kapitalizm, mill1 devlet, sanat ve edebiyat, hristiyanhk ve demokrasi
ges:mi~i devamh degi~me dolu, gelecegi belirsizligin karanhgl yUklli mahall1
ozellikler olarak belirmektedir. Bah uygarhglDlI1 bu temellerinin her biri bilimin
geli~mesine katkl saglamaktadlr."s
GorUldUgU gibi bilimsellige atfedilen ozelliklerden ylkartllan kavramlarla
Batmll1 kendi donli~limUnU aylklamaya yall~hgl, vurgulamak istedigi
ayncahklanm ve farklanm bu zemin Uzerinde temellendirmeye yah~tlgl ve
buradan Batl dl~1 toplumlara yapllmasl gerekenleri anlattJgl anla~llmaktadlr.
Modern bilimlerin ortaya S:lkl~1 ile ilgili daha somut olaylara dayandmlan
aylklamalarda ise cografya, astronomi, haritaclhk, denizcilik gibi konulann one
ylkhgl gorlilmektedir. Batl toplumlanmn Avrupa dl~lIla as:!Imalan slrasll1da
kar~lIa~tlklan ve yozme ba~ansllll gosterdikleri bir dizi glil'lUk sonucunda elde
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edilen bulu~ ve olu~turulan uygulamalarlll varhg' sosyolojik ay,dan daha
anlamh gozUkmektedir.
Modern bilimler Bat,'nlll diinyaya yay,lmas, s,raslllda ge<;erli olan tarzlll
ortaya y,kmaSllll saglamakla kalmam'~, uygulanmas, ile ilgili olarak bir dizi
aray/gerecin de yaylimasm, ve Bat,h tarzlll Bat, d'~llla yerle~mesini de
saglam,~lard,r.

Modern bilimleri temellendirmek iyin ortaya atlian ay,klamalar
toplumdan bag,ms,z bir bilim anlay'~m' temellendirmektedir. Evet Ronesans ile
birlikte Bat,'da onemli degi~melerin ortaya y,kmas" bu durumun her alanda
gorUldiigU gibi bilgi alanlllda da kendisini gostermesi bilinmektedir. Ama
sadece bilgi konusunda, Ronesans'lll y,k,~ nedenleri araslllda say' Ian eskinin
ke~fini ortaya sUrUlmesi kabul edilemez.
Mevcut bilgi ve bilim kadrolannm yeterli olmad'g' ve kurulmakta olan
destekleyecek yeni bilgilere ihtiyay duyuldugu bir ortamda;
geymi~ yunan bilgisinin ke~fedilmesi gerekyesi yerine, giri~ilen yabalara bagh
olarak elde edilen yeni verilerin sistemle~tirilmesinin modern bilimler olarak
anla~limas, bizce daha geyerli bir ay,klama olarak goziikmektedir.
yeni

ili~kileri

Ba~ka

tiirlii soyleyecek olursak; biitlin bu geli~melerin altmda, Bat,'nlll
iilkelerle olan/kurulan ili~kileri yatmakta ve bu ili~kilerin ortaya
koydugu meselelerin bilimsel <;oziimleri -ki <;oziimlerden bir tanesi- ortaya
<;,kanrken, ayl1l zamanda bu <;abalann yiikselen kapitalizmin emrine ve
denetimine girdigini de gostermektedir.

Bat,-d,~,

Ball'da kapitalist ili~kilere bagh olarak ortaya <;,kan donii~iimlerin
a<;,klanmaslIlda Weber' in 'rationalisation' aklauygunla~t'rma kavramllla on em
verdigi bilinmektedir. Bu dogrultuda Habermas toplumun biiyiiyen
aklic1la~masllllll teknik ve bilimsel ilerlemenin kurumsalla~masllla bagh
oldugunu ileri siirmektedir.
Akla, aklile~meye dayanmakla birlikte toplumsal boyutun ihmal
edilmemesi gerektigini <;,kard'g,m,z bu ifadenin ,~,glllda meseleye bakt'g,m,zda
Tenbruck'un ~u ifadesi ile kar~lia~"'r: "Sosyolojik a<;,dan birbirleriyle devamh
~ekilde ili~kide bulunan iiyelerden olu~an bir bilimsel topluluk oldugu takdirde
ve bu toplulugun sosyal ay,dan ya~ayabilmesi ve etkin olabilmesi i<;in bir
mU~teri grubuna, yani yonelebilecegi, bilimsel bulu~lanl1l kullanacak ve
uygulayacak; bunun kar~'hglll' odeyebilecek ve odiillendirecek kimselere
ihtiyaCl" vard,r. "Boylelikle bilimin sonraki geli~mesi kurumsal ili~kiler ag,yla
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yogunla~lr

ve bilim topluma baglamr ... ve bilim kurumsal ili~kiler aglyla ilgili
mU~terileri bilimsel bulu~larla devamli besleyerek bir yetkinlige ulaw."Aynca
bilim soyut bir biyimde varohnaYlp, bilim adamlannm da dahil olduklan belli
sosyal durum iyinde ancak somut bir varhk kazal1lr." 7
Modern bilimlerin ortaya ylkl~larll1l11 aylklanmasmda geyerli olan ve
kabul goren yakla~lInlann yerini bu Wr toplumsal olaylar ve bun a bagli
donU~Umler soz konuSlI edildigi zaman ba~ka unsurlarm da mevcu.t oldugu
anla~llmaktadlr.

Bunlardan biri modern bilimlere duyulan gUven ve inanca ragmen (her ne
kadar yevre kirliligi ve atom bombasmm gUnahl da bilimlere yUklenmi~ olsa da)
onlerinin sal1lldlgl ve anlatildlgl gibi aylk olmadlgl gorUlecektir.
Modern bilimlerine bat! dl~ma yayilmasmda insan haklan, ozgUrlUk gibi
temalarm i~lenmesine ragmen gerek batl iyinde gerekse batl dl~1 toplumlarda
'kitleler' sorunu ile kar~lla~lldlgl bilinmektedir. Ba~ta akil olmak Uzere saYllan
ozellikleri ile kendiliginden ve tartl~maslz bir ~ekilde kabul gorecegi ve
yaYllacagl beklenen bilimin, olu~an yeni dUzene kar~1 duyulan ku~ku ve
memnuniyetsizlikten payml aldlgl gorUlecektir.
Kapitalist ili~kilere bagh olarak olu~an yeni toplum dUzeni batlda eski
dUzene bagll olarak hayatlanl1l sUrdUren kimseleri magdur duruma dU~me ve
yeni dUzenden yeterince pay alamamalan Uzerine gosterdikleri direnyten, bu
yeni dUzenin yarallcisl olarak one ylkanlan modern bilimlerin de pay almasl, bu
bilimlerin ozgUrle~tirici ve uygarla~tlnci olarak tal1lmlanmalannll1 yeterli
olmadlgll1l gosterecektir.
Kurulan yeni batl dUzeninin ayakta kalmasml saglayacak dayanaklarm
batl dl~1 toplumlara yaygll1la~tlfllasl slrasll1da kar~i1a~i1an gUylUkler modern ball
biliminin
yayilmasl
Slfasll1da
kar~i1a~lIgl
gUylUklerle
birlikte
degerlendirilmelidir. Ball yaYllmaclligma kar~1 gosterilen diren\, bu Ulkelerin
cahilligine verilecek ve bu direncin kmlmasmda bilime i~ dU~WgU Uzerinde
durulacakllr.
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Batl yayllmaclligl slrasmda "tahrip olan doga ve yarplhlan toplum
bu yayllmanm hiy de samldlgl ve anlatlldlgl gibi olmadtgml
gostermektedir. Bu aytdan bilim ve teknolojinin yayllmasl, onu ortaya koyan
batlll istek ve ili~kilerden baglmslz olmaml~tlr." Neticede kendiliginden
yayilacagl sam Ian modern bilimlerin "Batl iyinde kar~t ylkan halk kitlelerinin
direncinin klnlmast ve Batl dl~mda ise somiirge ili~kileri yeryevesinde ele
almmasl"g daha anlamli goziikmektedir.
ili~kileri

Modern bilimlerin yayilmasl ile i1gili olarak ortaya konabilecek
sosyolojik diger bir boyut ise olu~an bilim merkezleri ile buna bagli yevre
merkezlerin ili~kileri dogrultusunda ele almabilir. "Bu ili~kiler Batmm diinya
egemenligi yeryevesinde olu~an ili~kiler oldugu ve ger<;ek anlamlanm sozii
ge<;en egemenlik ili~kilerinde, bunu saglayacak ve siirdiirecek siyasetlerde
kazandlklan i<;in degi~ik goriiniimler" kazanml~lardlr.
"Balili toplumlarlll Batl-dl~1 toplumlarla siirdiirdiikleri i1i~kileri
yonlendirdikleri belli merkezler ve bunlar tarafmdan denetlenen alanlar bir
merkez-yevre anlayl~ma yol ayml~"tlr. 8u dogrultuda bilimsel a<;ldan belli
kurumla~maya bagli birimler arasmdaki ili~kiler, ali~-veri~ler de yeni bir bakl~
a<;lSIndan degerlendirilmelidir.
Tlpkl daha onceki aylklamalarda oldugu gibi, bilimselligin ka<;mllmaz
yanlanndan biri olarak algllanan bu ili~kilerin ba~ka bir ayldan
degerlendirilmesi, belli bilimsel tabiiyet durumlarma ve alanlanna i~aret eder
goriinmektedir. Bu ili~kiler agl iyinde yer almayanlarm seslerini duyurmalan,
bilimsel olyiilii dergilerde yaym yapmalan pek miimkiin goziikmemektedir.
Yine bu ayldan bakildlglllda hangi bilim anlaYI~1 yeryevesinde kimlerin bir
araya geldigi, destek ve anlaYI~ gordiigii de ortaya <;Ikmaktadlr.
BiitOn bunlar ba~ta modern bilimler olmak iizere bilimsel <;ah~malarm
ortaya konmak ve anlatilmak istendigi gibi kendi ba~larma olmadlklanm, ortaya
<;Ikl~ ve yaygmla~malannm arkasmda onemli ve ihmal edilemeyecek toplumsal
nedenler ve daha dorusu destekler oldugunu ortaya koymaktadtr.
Bilimin, bilim adamlarmm <;ah~malanm, kendi i<; yapllanlll
degerlendirmelerini
ve
bu
konuda
gordiikleri
geli~meleri
kendi
kavram la~tl1malan yer<;evesinde an lam Ii kilmak gerekmektedir. Bu
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degerlendirme ve as:lklamalann ait olduklan zeminden almarak
aktanlmaSllli dikkatle izlemek gerekmektedir.

ba~ka

zeminlere

Bilime duyulan saygl ve giivenden yararlanarak bilim adma hareket
ederken ba~ka ili~kilerin gozden saklanabilecegi veya maskelenebilecegi
gers:egini unutmamak gerekmektedir.

ABSTRACT

This article discusses the explanations on the emerging 0/ modern
sciences. Also, sociological background o/the problem and the existing reasons
o/the critics have been evaluated. Have been commented on.

