
BİLİM VE MODERN DÜNYA 

Yazar: Alfred North Whitehead  

Çeviren: Sercan Çalcı 

Öteki Yayınları 

   Bilim ve Modern Dünya, 13 bölümden oluşmaktadır. Her bölümünde ayrı bir dönemi ele alıp 
bilimi ve etkenlerini incelemiştir. Dili oldukça ağır olan bu kitaptan her bölümünde akılda kalıcı 
bir sonuç çıkarmak mümkündür. Fakat son birkaç bölümünü tamamlayamadım. Okuduğum 
kadarıyla bahsedecek olursam;  modern bilimin Roma’da doğmasıyla tüm dünyayı evrenselliği 
altına almıştır. Döneminde faaliyet gösteren bilim adamları, felsefeciler olmuştur. Kitapta en 
çokta bilime katkısı olan kişilerden bahsedilmektedir. Birinci bölümü  takriben ikinci bölümde 
modern bilim matematiğe ihtiyaç duymuştur ve Pythagoras Avrupa matematiğini kurmuştur. 
On yedi, on sekiz, on dokuzuncu yüzyılları ele almıştır her birinde nasıl gelişmeler olmuş, 
kimler rol oynamış tüm bunlar ele alınmıştır fakat dil öylesine ağır ki maalesef akıcı hiç değildi. 
Daha yakın olmasından ötürü sanırım on dokuzuncu yüzyıl daha çok dikkatimi çekti. En büyük 
icat, icat yönteminin bulunmasıdır. Artık her şeyin daha modern olmasından dolayı sanayi 
evrimi ortaya çıktı. Bölümde çok hoşuma giden bir söz; “Geçmişte insan hayatı bir kağnıda 
yaşıyordu, gelecekte bir uçakta yaşanacak ve sürat değişimi nitelikteki bir fark anlamına 
gelecek” sözüyle de teknolojinin hızla ilerlemesini ve bizi durduramayacağını kanıtlamıştır. 
İncelediğim kadarıyla dini ve sanatı da ele almış ve felsefik açıdan yorumlamıştır.   
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KİTAP KRİTİĞİ 

Bilim ve Modern Dünya Kitabı; Batı kültürünün, bilimin gelişiminden etkilenen 

birtakım yönlerine ilişkin bir çalışmayı somutlaştırmaktadır. Bir dönemin zihniyeti, ilgili 

toplulukların aydın kesimlerine hakim olan dünya görüşünden doğar. Kitaba göre her çağın 

hakim bir kaygısı vardır ve söz konusu üç yüz yıl boyunca kaynağını bilimden alan kozmoloji, 

kökenleri başka bir yerde bulunan daha eski bakış açıları pahasına otoritesini kabul ettirmiştir. 

Kitap, 1925 Şubat’ında verilen sekiz derslik Lowell Dersleri dizisinden oluşuyor. Bu bölümler; 

Modern bilimin kökenleri, düşünce tarihindeki bir öge olarak matematik, dahiler yüzyılı, on 

sekizinci yüzyıl, romantik tepki, on dokuzuncu yüzyıl, görelilik, kuantum teorisi, bilim ve 

felsefe, soyutlama, tanrı, din ve bilim, toplumsal ilerlemenin şartlarıdır. Bu derslerde düşünce 

alanındaki büyük bir serüvenin kaydı sunmaya çalışılmıştır. Bu serüvende Batı Avrupa’nın 

bütün kavimlerinin payı vardır. Büyük bir hareketin yavaşlığıyla gelişmiştir. Son olarak aklın 

gücünden ve insan yaşamındaki belirleyici etkisinden  bahsedilmiştir 
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BİLİM VE MEDERN DÜNYA ( ALFRE NORTH WHİTEHEAD ) 

Bilim ve felsefenin var olduğu tüm çağlarda etkin toplum görüşü ve uğraşı haline gelmesi ile 
kronolojik sıra ile ele alınmaktadır. Verilen dersler çerçevesinde bir derleme ile oluşturulan eserde 
1925 Şubatında Lowell Dersleri etrafında şekillenmiştir. Toplumun uğraşları olarak bilim, estetik, 
etik ve din ele alınmıştır. Biraz ağır bir eser olduğu kanısındayım. Tam anlamı ile bilim ve 
felsefenin tüm ana hatlarına vakıf olunmaması anlamayı zorlaştırıyor. Ama 1925 de geleceğe dair 
mantıklı ve hakkı eleştiriler yapılması şaşırtıcı doğrusu.  

Var olan eleştirilere bakacak olursak   

Felsefenin işlevini, bilinçsizce icra edilen bir süreci bilinçli ve etkin kılma etkinliği olarak 
tanımlayan Whitehead, her çağın baskın zihniyetinin yanında çağa içkin olarak bulunan fakat 
kendini apaçık bir şekilde sunamayan tortunun üzerindeki perdeyi kaldırarak, örtük olanın süreç 
içerisinde nasıl olgunlaştığını,eş deyişle onun sessiz gelişiminin nasıl somutlaştığını göstermeye 
çalışır; zira Whitehead’e göre her felsefe, kendi akıl yürütme zinciri içerisinde asla açıklığa 
kavuşamayan birtakım gizli imgesel arka planların rengini taşır. 

Bir ayrıntı filozofu olan Whitehead, en genel itibariyle Şeylerin Düzeni ve Doğanın Düzeni olarak 
tarif ettiği zihinsel ve maddi dünyanın mekanik ve organik ilişkiselliğinin en yüksek 
soyutlamalarını analiz etmekle kalmaz, aynı zamanda çağın düşünsel atmosferinin kendisini 
somutlaştırdığı edebiyat alanına yönelik de titiz bir incelemede bulunur. 

Felsefi analizlerinin metafiziksel gerekçelendirmelerine de iki bölüm ayıran Whitehead, bu 
düşüncelerinin sonucu olarak din ile bilim arasındaki teorik ilişkileri de kapsamlı bir şekilde 
inceler. Dahası, bilgeliğin mahiyetine yönelik yaptığı keskin tespitler ve geleneksel eğitim 
yöntemlerine yönelttiği eleştirilerle, toplumsal ilerlemenin imkânlarını değerler üretiminde 
olduğunu savunmaktadır. 

Tekrar tekrar okunabilir. Bölümlere ayrılan derslerin tek tek kendi başına analizi yapılası bir eser. 
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Bilim ve Modern Dünya 

Alfred North Whitehead 
Klasik Yunan uygarlığından itibaren, kendilerini nihai bir irrasyonelliğin kabulü yerine 

düzeni oluşturan şeyleri açıklamaya çalışan; Aristotales, Archimedes ya da Bacon gibi bilimsel 

zihniyete sahip dahilerden başlayarak ortaçağın sonlarına doğru ortaya çıkan keşiflerle; 

Galileo, Kepler, Newton gibi bilim insanlarıyla ilerleyen bilgi birikimi modern bilimin 

temelini oluşturur. Alfred North Whitehead’ın 1925 yılında Harward Üniversitesinde verdiği 

Lowell derslerine dayanan Bilim ve Modern Dünya kitabı; “modern bilimlerin kökeninden 

başlayarak, matematiğin modern düşüncenin bir figürü haline gelmesiyle felsefe, bilim ve 

kültür dünyasının nasıl bir dönüşüme uğradığını, bu dönüşümle birlikte on yedinci yüzyılın 

kurucu figürlerinin sahip olduğu matematiksel soyutlama teçhizatıyla gerek bilimde gerekse 

felsefede ne gibi sonuçlar doğurduğunu, yeni doğan bu entelektüel iklimin olumlu ve olumsuz 

sonuçlarını birçok düşünür, filozof, bilim insanı ve sanatçının düşüncelerinin yanında kendi 

özgün fikirleriyle birlikte harmanlayarak mütalaa etmektedir.” 

Bilimsel üslubu bir kenara bırakıp kendi düşüncelerimle kitabı değerlendirmeye 

çalışmak, yine kendi nezdimde hadsizlikten başka bir şey olmayacaktır. Çünkü kitabı 

okuduğum süreç içerisinde -ki neredeyse hiçbir bölümü bir defa okuma ile 

anlamlandıramadığım göz önüne alınırsa- zihnimde oluşan bilgi karmaşası, kitabın yazarının 

açıklamaya çalıştığı konuların anlaşılabilmesi için öncelikle kitapta geçen kavramların ve 

yazarın bu kavramları açıklama şeklinde benimsediği felsefesinin anlaşılması gerektiği 

kanaatini oluşturmuştur. Tabi ki okuma sürecinin sonunda bütüncül olarak kitabı 

değerlendirmeyi kendimce hadsizlik olarak ele alsam da, kitapla ve yazarla ilgili zihnimde 

oluşan karmaşıklığı gidermek için kendimce yaptığım araştırmalar neticesinde, Kenan 

Mutluer’in 21 Ekim 2018 tarihli Birgün gazetesinin internet köşesinde kaleme aldığı 

Whitehead’ın Bilim ve Modern Dünya kitabı ile ilgili yazısı, kendi eksikliğimden dolayı 

yapamadığım değerlendirme için çok daha anlaşılır bir kaynak olmuştur. Bu nedenle kitapla 

ilgili şahsi değerlendirmem yerine Isparta Okulu mensupları için daha faydalı olacağı 

düşüncesiyle Mutluer’in yazısını  aktarıyorum. 1

 https://www.birgun.net/haber-detay/bilim-ile-modern-dunyanin-dusunulmemis-iliskisi-234292.html1
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“Batı Hıristiyanlığının çözülmeye başlamasıyla birlikte tarih sahnesinde yerini 

bulan modern bilimler, kaskatı duran eski ve yerleşik düşünce biçimlerini yıkmaya 

başlayarak olmakta olanın mevcut kavrayışını yıkmaya başlamış ve ona kendi modern 

kavrayışının sınırları içerisinde yepyeni bir suret kazandırmıştır. Bu bakımdan bilimin 

hayatta kalabilmesi için, Şeylerin Düzeni ve Doğanın Düzeninin kendi başına var-

olduğuna yönelik içgüdüsel bir kanaatin olması gerektiğini öne süren Whitehead, 

kendi çalışmasının sınırlarını modern dünyadaki bu zihinsel durumun kapsamlı 

genellemeleri ve zihin dünyasında açığa çıkarttığı kuvvetler üzerindeki etkisini 

canlandırmak olarak belirler. Bu bakımdan modern bilimsel teorinin gelişiminden çok 

daha önce ortaçağ teolojisinde bilimin mümkün-oluşuna yönelik bilinçdışı bir yönelim 

olduğunu belirten Whitehead, Antik Yunan ve Roma’daki kökleriyle birlikte Batı 

Hıristiyanlığının ve modern düşüncenin kavramsal, kültürel ve tarihsel ilişkisini 

irdelemiştir. 

Matematiğin modern bilimlere kazandırdığı en önemli unsurun, insan aklının 

kendi öznelliğinin dışında oldukça belirsiz görünen şeyler arasında tutarlı, sağlam ve 

gerekçelendirilmiş bir izahını sunmaya katkı sağladığını belirten Whitehead, on 

yedinci yüzyıl rasyonalizminin doğaya ve düşünceye yönelik ayrıntılı analizinin çağdaş 

dünyaya sağladığı düşünsel mirası vurgulayarak, kendi içinde barındırdığı çözülmemiş 

sorunları titiz bir şekilde açığa çıkartır. Bu suretle, bilme sürecine yönelik felsefi bir 

analizin yanında empirik olguların bir kritiğini de içererek doğabilimlerini çok boyutlu 

ele alan Whitehead, Newton’ın mutlak zaman ve mekân anlayışından hareketle 

nesnelerin konumlarına yönelik basit lokasyon (simple location) düşüncesinin 

tümevarım ve tümdengelim yöntemlerinden hareketle teferruatlı bir tahlilini sunan, 

organizma felsefesinin de ilk tohumlarını atmış olur. 

Hareket yasalarının Galileo’dan Einstein’a uzanan serüvenini betimleyen 

Whiteahead, bilimsel şemanın yalnızca doğanın olgularının izahına indirgenmesini 

keskin bir şekilde eleştirerek, realizmin daha ileri bir safhası olarak gördüğü organizma 

düşüncesinin, doğayı körü körüne işleyen kapalı bir kutu olarak ele alan bilimlerin 

bakış açısını da genişleteceğini öne sürer. Bilimlerin zaman ve mekân kavrayışları 

üzerine derinlemesine incelemeler yapan Whitehead, Hume’un getirmiş olduğu 

nedensellik eleştirisi ve Berkeley’in doğal varlıkların gerçekliğini tesis eden algının 
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konumunu karşılaştırmalı bir şekilde inceleyerek, kendi organizma düşüncesinin 

filizlendiği Spinozacı ve Leibnizci yönleri açığa çıkartır. 

Zaman ve mekânı, duyu nesnelerinin kipsel mevcudiyetinin fiilinin sağlandığı bir 

zemin olarak gören Whitehead, edimsel dünyayı bir kavrayışlar çokluğu olarak 

belirtir; bu bakımdan bilimsel olmayan idrak olarak tarif  ettiği kavrayış, kendinde ve 

kendi için olarak düşünen en somut sonlu varlık olarak bir tür kavrayışsal hâldir. 

Bütün kavrayış hâllerinin çokluğu, kendisini mekân ve zamanda sunar ve her biri 

kendi perspektifinde bütünü kapsayarak bütünlüğü kurar. Dolayısıyla bütünlük, her bir 

kavrayışla aynı gerçekliğe sahiptir. Bir birleştirme süreci olarak kavrayış, bütünün her 

parçasına atfedilen kipleri bağlar. 

Bir ayrıntı filozofu olan Whitehead, en genel itibariyle Şeylerin Düzeni ve 

Doğanın Düzeni olarak tarif  ettiği zihinsel ve maddi dünyanın mekanik ve organik 

ilişkiselliğinin en yüksek soyutlamalarını analiz etmekle kalmaz, aynı zamanda çağın 

düşünsel atmosferinin kendisini somutlaştırdığı edebiyat alanına yönelik de titiz bir 

incelemede bulunur. Milton, Pope, Wordsworth, Shelley ve Tennyson gibi İngiliz 

romantizminin temel aktörlerinin doğayı ele alış biçimlerindeki organizma çağrısını 

dile getirir. Doğanın analizine ilişkin her şemanın değişim ve süreğenlikle yüzleşmek 

zorunda olduğunu belirten Whitehead, bir doğa felsefesinin zorunlu olarak hareket, 

değişim, değer, ebedî nesneler, süreğenlik, organizma, kenetlenme mefhumlarını 

içermesi gerektiğini öne sürer. Bu yolda öznelci ve nesnelci görüşlerin derinlemesine 

bir tahkikini yaptıktan sonra, bu iki mefhumun doğrudan realizm ile idealizm 

arasındaki ayrımla örtüşmediğini dile getirir. 

Felsefi analizlerinin metafiziksel gerekçelendirmelerine de iki bölüm ayıran 

Whitehead, bu düşüncelerinin sonucu olarak din ile bilim arasındaki teorik ilişkileri de 

kapsamlı bir şekilde inceler. Dahası, bilgeliğin mahiyetine yönelik yaptığı keskin 

tespitler ve geleneksel eğitim yöntemlerine yönelttiği eleştirilerle, toplumsal ilerlemenin 

imkânlarını değerler üretiminde gören düşünürün Bilim ve Modern Dünya adlı 

kapsamlı ve çok yönlü çalışması, hem bilimsel ve felsefi hem de politik ve estetik 

açıdan doyurucu içeriğiyle, nihayet Türkiyeli okurlara yeni bir başucu eseri olarak 

kendisini sunuyor.”
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Kitap Adı: Bilim ve Modern Dünya 
Yazar: Alfred North Whitehead 
 
Alfred North Whitehead tarafından yazılan Bilim ve Modern Dünya kitabı toplam 13 bölümden 

oluşmaktadır. Her bölüm farklı kavramlar ve düşünürler hakkında felsefi bilgiler içermektedir. 

Kitap teorik kavramlara yer vermesinden dolayı bilgi yüklü güzel bir kitaptır. Kitap içerisinde 

dikkatimi çeken bilgilerden kısaca bahsedecek olunur ise, insanın kozmolojiler(evrenbilim) 

oluşturan ve aynı zamanda bu kozmolojilerden etkilenen muhtelif uğraşlarının bilim, estetik, 

etik ve din olduğu bilgisi dikkatimi çeken bir ifade olmuştur. Aynı zamanda bireyde oluşan her 

etkinin kendi nedeninden ayrı bir olay olduğu ve bu nedenle de bulunamaz ve onun ilk keşfinin 

ya da kavramı olan a priori tamamen tesadüfidir. Kitapta farklı ülkelerin bilimleri ile ilgili 

bilgilerde dikkat çekmektedir. Örneğin, Çin bilimin kayda değer olmadığı ve şimdiye dek 

bilimde herhangi bir ilerleme ürettiğine inanmış olmak için bir nedenin olmadığı düşüncesi yer 

almaktadır. Bilimin, kendi modern kariyerini Aristoteles'in haleflerinin felsefelerinin en zayıf 

kısmından türetilen fikirleri devralarak başlattığı görüşüde yaygınlık kazanmaktadır. Kitap 

içerik olarak bu gibi detaylı bilgiler içermektedir. Her bir bölüm okunulması önemli bilgileri 

içermektedir. Ancak bireyin sakin bir ortamda okuması gereken bir kitaptır. Birde felsefi 

bilgilerinde yer aldığı bu kitap, felsefeye ilgi duyan bireyler tarafından daha da sevilerek 

okunulacağı kanısındayım.  

 
Fatma Nur POLAT 



BİLİM VE MODERN DÜNYA 

ALFRED NORTH WHITEHEAD 

Yazar eserinde; Modern bilimin gelişme sürecini ve daha önemlisi bu 
gelişme ile birlikte Batı kültüründe ortaya çıkan düşünceleri ele almıştır. Bu 
ele alış; modern bilimin kökenleri, matematik, dahiler, 18. Yy, Romantik tepki, 
19. Yy, Görelilik, Kuantum, Bilim ve Felsefe, Soyutlama, Tanrı, Din ve Bilim 
ve Toplumsal İlerlemenin Şartları başlıkları altında son derece derin 
ayrıntılarla harmanlanmıştır.  

Yazar, öncelikle modern bilimlerin kökenini sorgulamış, akabinde 
matematiğin modern düşünce yapısını nasıl etkilediğini özellikle felsefeyi nasıl 
değiştirdiğini irdelemiştir. Matematiğin felsefede dolayısıyla bilimde yapmış 
olduğu etki incelenmiş daha sonra bu etkinin 17. yy de karşımızda nasıl çıktığı 
üzerinde durulmuştur. Yazar, değişip, gelişen modern düşünce yapısının 
sonuçları hakkında birçok bilim insanın da düşünce yapısına eserinde yer 
verdikten sonra kendi fikirleriyle eserini zenginleştirmiştir.  

Yazar Matematik için: “ Saf matematik biliminin, kendi modern gelişimi 
içerisinde, insan tininin en orijinal yaratımı olduğu iddia edilebilir. “ şeklinde 
giriş yaptıktan sonra müziğin de başka bir iddia sahibi görmüş ancak bu 
iddianın matematik açısından neden öne sürüldüğünü geniş örneklerle 
incelemiştir. Matematiğin modern bilimlere kazandırdığı en önemli unsurun, 
insan aklının kendi öznelliğinin dışında oldukça belirsiz görünen şeyler 
arasında tutarlı, sağlam ve gerekçelendirilmiş bir izahını sunmaya katkı 
sağladığını düşünen yazar birçok sorunu cevaplamaya çalışmıştır.  

Whitehead,  felsefenin işlevini, bilinçsizce icra edilen bir süreci 
bilinçli ve etkin kılma etkinliği olarak tanımlamıştır. Bu tanım felsefe için 
yapılan en özel tanımlardan biri olup, sadece bu tanımla bile eserin değeri bir 
kat daha artmıştır.  

Yazar modern bilimle birlikte eski düşünce yapısının özellikle Batı 
Hıristiyanlığının nasıl etkilendiğini, tabiri caizse çöküşe geçiş sürecini 
kavramsal ve tarihsel boyutlarıyla ele almıştır. Bunu yaparken Antik Yunan 
ve Roma düşünce yapısına atıflar yaparak bir bütün halinde irdeleme 
yapmıştır.  

Yazarın, Bilim ve Modern Dünya adlı kapsamlı ve çok yönlü çalışması, 
hem bilimsel ve felsefi hem de politik ve estetik açıdan doyurucu içeriğe 
sahiptir. İçerisinde Galileo’dan Ensteine’a uzanan bilim adamlarını, Spinoza, 
Leibniz’i kapsayan düşünürleri, Tennyson, Pope, Milton gibi ve daha birçok 
yazar ve şairi içerisinde barındıran tespit, eleştiri ve çözüm kitabı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Sonuç olarak eser, başarılı tespit ve çözümleriyle 
insanlığın temel varoluş sorunlarının anlamlandırılıp aşılabilmesine büyük bir 
katkı sağlamaktadır.    

 Gülnihal Topay 



BİLİM VE MODERN DÜNYA (ALFRED NORTH WHİTEHEAD) 

Kitabın kritiği konusunda kitaptan bazı bölüm ve cümlelere dikkat çekmeye çalışacağım. Kitaba 
yön veren düşünce; bir dönemin zihniyeti, ilgili toplulukların aydın kesimlerine hakim olan 
dünya görüşünden doğar, düşüncesidir. İnsanın uğraşları bilim, estetik, etik ve dindir. Bu 
alanların her biri her çağda bir dünya görüşünü savunur. Her çağa hakim olan bir kaygı 
bulunmaktadır. Yeni dönemler bağlantılı olarak aniden ortaya çıkarlar. 16. ve 17. yüzyıllarda 
bilimi öne çıkaran fark onun evrensel olmasıdır. Modern bilim Avrupa’da doğmuştur fakat onun 
yurdu bütün dünyadır. Batı’nın Doğu’ya verebileceği en kolay şeyin bilim ve bilimsel düşünce 
olduğu giderek daha açık hale gelmektedir. Hume’nin bir eserinde bilginin tamamen tesadüfi 
olduğu ve bir nedende bulunmadığı ortaya konulmuştur. Hiçbir şey ayrıntılı olarak yinelemez 
kendini. Özdeş iki gün yoktur, iki kış da. Yunanistan Avrupa’nın anasıdır ve modern 
fikirlerimizin kaynağını bulabilmek için Yunanistan’a bakmamız gerekir. Düşünce soyuttur ve 
soyutlamaların tahammülsüzce kullanılması zekanın en büyük kusurudur. Matematik biliminin, 
kendi modern gelişimi içerisinde insan tarihinin en orijinal yaratımı olduğu iddia edilebilir. Bu 
konumun bir başka iddia sahibi ise müziktir. Hayal gücümüzü binlerce yıl geriye 
götürdüğümüzde ilk toplumlardaki en büyük zekaların bile naifliğini anlamaya çalışalım. Bizim 
için doğrudan doğruya açık olan soyut fikirler, onlar için en karanlık idraklerden ibarettir. Üç ana 
faktör önemliydi; matematiğin yükselişi, ayrıntılı bir doğa düzeni dahilindeki içgüdüsel kanaat ve 
rasyonalizm. 18. yüzyıl insanları modern toplulukların toplumsal hayatını rasyonelleştirdi. 
Önceki dönem akla dayalı inanç çağıydı. Sonraki dönemde işi oluruna bıraktılar ve bu inanca 
dayalı bir akıl çağıydı. İngiltere’de parlamenter kabine hükümeti, Birleşik Devletlerde federal 
başkanlık sistemi ve Fransız Devrimi. Ayrıca bu dönem teknolojide buhar makinesini üretti ve 
böylelikle uygarlığın yeni bir çağını takdim etti. Kuşkusuz, pratik bir çağ olarak 18. yüzyıl bir 
başarıydı. Dünyada bizim idrakimiz için geçmişin belleği, gerçekleşmenin dolaysızlığı ve gelecek 
şeylerin emaresi mevcuttur. Bir neslin içsel düşüncelerini keşfetmeyi ümit ediyorsak yüzümüzü 
edebiyata, özellikle onun en somut biçimleri olan şiir ve tiyatroya dönmemiz gerekiyor. 19. 
yüzyıl inancı üç kaynaktan doğmuştu: Kaynaklardan biri, kendini dinsel uyanışta, sanatta ve 
politik tutkularda gösteren romantik hareket; bir diğeri, düşüncenin yollarını açan bilimsel 
ilerlemenin bütünleşmesi ve üçüncüsü ise insan yaşamının koşullarını bütünüyle değiştiren 
teknolojik ilerlemeydi. Bu inanç kaynaklarının her birinin kökeni önceki dönemde bulunur. 
Fransız Devrimi, Rousseau’nun tınısını taşıyan romantizmin ilk çocuğuydu. James Watt buhar 
makinesinin patentini aldı. Bilimsel ilerleme, aynı yüzyıl boyunca Fransa’nın ve Fransız etkisinin 
altındaydı. Bütün seleflerinden farklı olarak bu yüzyıla özgü ve yeni olan şey teknolojisiydi. Yazı 
yaygınlık kazandığında, dünya teknolojideki bir sonraki adımı öngöremiyordu. Değişim süreci 
yavaş, bilinçsiz ve umulmadık nitelikteydi. 19. yüzyılda süreç hızlı, bilinçli ve öngörülebilir hale 
geldi. 19. yüzyılın en büyük icadı, icat yönteminin icadıydı. Geçmişte insan hayatı bir kağnıda 
yaşanıyordu, gelecekte ise bir uçakta yaşanacak ve sürat değişimi nitelikteki bir fark anlamına 



gelecek. Evrenin sırrı hiç basit değildir. Bilim ve Modern Dünya adlı bu kitabın genel hatlarıyla 
kritiğine bu şekilde değinmek istedim. Kitabın dilinin ağır olduğunu da kabul etmek gerekir. 
Genel anlamda yazar; bilimin nasıl ortaya çıktığını geçmiş tarihle birlikte özetleyerek sunmak 
istemiş. 

 

Hazırlayan: Halil Can Aydemir 



Bilim ve Modern Dünya 

Whitehead’in kendi metafizik sisteminin bir eseri olan bu kitap dili ağır olmasına 

rağmen genel teması, batı kültürünün bilimin gelişiminde nasıl şekillendiğini anlatmaktadır. 

İnsan topluluklarının yaşayış ve düşünce biçimlerini belirleyen unsurlar arasında din, bilim ve 

etik olduğu belirtilmektedir. Modern bilimin kökenleri bölümünde, çağdaş bilimin doğuşuna 

öncülük eden ayrıntılara önem veren, tutkulu ve soyut genellemeleri elinde bulunduran kişilerin 

üniversiteler etrafında toplandığı göze çarpan ayrıntıdır. Yazar daha sonra matematiğe dair 

vurucu ve ayrıntılı söylemlerde bulunmuştur. Matematiğin asıl hedefinin tikel varlıklardan 

sıyrılıp soyut olanları irdelemek olduğunu vurgulamıştır. Yazar bilimin evriminin her yüzyıla 

etkisini tek tek analiz edip değişimlerden bahsetmiştir.  



Bilim ve Modern Dünya Kitap Kritiği 

Alfred North Whitehead, 1861-1947 yılları arasında yaşamış olan ve  “varlık oluştur” 

düşüncesini savunarak ün kazanmış bir filozoftur. Evrenin tamamında sürekli bir oluş 

hareketinin olduğunu, oluş içerisinde meydana gelen her şeyin birbiriyle ilişkili olduğunu ve 

tüm bu oluşların tamamının ardında “Tanrı” olduğunu kabul etmektedir. Whitehead’in 

felsefesi, belirli bir şekle sığdırılmayacak şekilde açık uçlu, realist bir bakış ile organizmaların 

temek işleyişine benzetilmektedir.   

Yazarın en çok okunan eserlerinden biri olan “Bilim ve Modern Dünya”, 1925 

tarihinde Harvard Üniversitesi’nde yapılan sekiz bölümlü bir çalışmanın kitaplaştırılmasıyla 

meydana gelmiştir ve yazarın temel bakış açısını yansıtan metafizik çalışmasıdır. Kitap temel 

itibariyle Batı kültürünün bilimle olan ilişkisini içermektedir. Modern bilim tarihi dönemler 

boyunca, kültürel oluşumlar, romantizm, görelilik, kuantum, din ve toplumsal hareketler gibi 

büyük entelektüel temalarla şekillenmektedir. Bilimin tarihsel dönemler içerisindeki gelişimi, 

yazarın “varlık oluştur” düşüncesine ilintili olarak, yıllar içerisinde birbiri üzerine eklenerek, 

gelişerek süre gelmiştir. Örneğin on altıncı yüzyılda yaşanan; isyanlar, savaşlar, fikirler ve 

süreçler 17. yüzyılın oluşumunda fermente bir oluşuma sebep olmuştur. Kilisenin ve skolastik 

düşüncenin Avrupa toplumu üzerindeki ağırlığının azalmasıyla felsefe, insanlığın temel 

entelektüel arayışı ve ortaya atılmış olan tüm düşüncelerin gücünü aldığı bir değişim ve 

yeniden yapılandırma ortamı olarak görülmektedir. Whitehead, bilimin felsefeyi 

dışlayamayacağını ve bunun mümkün olmadığını göstermek istemektedir. 

Çalışmanın ana temasında, yaratılan bilimsel fikirlerin dogmatik düşüncelerden değil, 

modern fikirleri ortaya atan düşünürlerin (Newton, Bacon, Harwey, Boyle vb.) bilimsel 

teorilerinin, dünyayı ölçme ve algılama biçimimizden türetilen meydana geldiği 

savunulmaktadır. Modern anlamdaki düşünce gelişiminin son üç yüz yıldır önemli derecede 

şekillendiği savunulmaktadır. Ancak, bilimin geliştiği dönemlerin belirli zaman eşiklerinde 

bir dönüm noktasına ulaştığını, yaratıcılık ve yenilenme olmaksızın bir kısır döngüye girerek 

bilimsel bir dogma aşamasına ulaştığını savunulmaktadır.  

                       İskender ÇETİNTÜRK 

 



Bilim ve Modern Dünya 

 

İlk bölümlerde on yedinci yüzyılın bilimsel patlamasına zemin hazırlayan koşullar ele alınmıştır. Bu 
bölümlerde dikkat çeken öğeler: matematiğin yükselişi, içgüdüsel kanaat ve geç ortaçağ düşüncesinin 
dizginlenmemiş rasyonalizmidir. On sekizinci yüzyıl insanları ise modern toplulukların toplumsal 
hayatını rasyonelleştirerek  ve kendi sosyolojik teorilerini doğa olgularına başvurarak 
temellendirmişlerdir. On sekizinci yüzyıl bilimsel şeması, insanın dolaysız psikolojik deneyimlerini 
oluşturan öğelerin hiç birini sunmadığından eleştirilmiştir. On sekizinci yüzyıl sonlarına doğru ortaya 
çıkan romantik hareket  (doğa-şiirinin) on dokuzuncu yüzyıla doğru sönmeye yüz tutmuştur. On 
dokuzuncu yüzyılın inancı ise üç kaynaktan doğmuştur: kendini dinsel uyanışta, sanatta ve politik 
tutkularda gösteren romantik hareket, düşüncenin yollarını açan bilimsel ilerlemenin bütünleşmesi ve 
insan yaşamının koşullarını bütünüyle değiştiren teknolojik ilerleme. Bilim ve felsefe arasındaki ilinti 
ise felsefi okullarının bu iki akımı bir araya getirerek, bilimin estetik ve etik deneyimlerimizin 
olumlamalarından koparılmaması gereği ortaya konmuştur. Din ile bilim arasındaki ilişkisi ise bilimin 
ulaştığı sonuçlar ile dinin inançlarının uzlaşmadığı ve bu sonucun sebebinin de her iki taraftaki 
muhaliflerin kışkırtmaları ile gerçekleştiği ifade edilmiştir. 

Bu derslerin amacı, birbirini izleyen nesillerin faaliyetlerini kontrol eden içgüdüsel fikirlerin zeminini 
oluşturmada bilimin ortaya koyduğu tepkileri analiz ederek, örneklemeye koyduğu tezlerle 
aktarılmıştır. 

 

Kerime Güleç 



        

 

BİLİM ve MODERN DÜNYA KİTABININ KRİTİĞİ 

Alfred North Whitehead’ın Harward üniversitesinde verdiği derslere dayanan Bilim ve 

Modern Dünya kitabının net bir şekilde ağır bir dile sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu ağır dilin 

yanı sıra kullandığı cümleleri anlayabilmek için kişinin iki defa okusa bile anlaşılmakta yeterli 

gelmeyeceği kanısındayım. İçeriğinde geçen kavramların çoğunu araştırsam bile (Google’a 

bakmadan bir sayfayı bile geçirmedim) felsefi temelim yeterli olmadığı için kitaptan yeteri 

derecede verim alamadığımı düşünüyorum. Hatta yazarın bir örnekle açıklayayım dediği 

örneklerin bile anlaşılması için defaatle okunması gerektiği kanısındayım. Din ile bilimin 

ilişkisini açıkladığı satırlar, geleneksel eğitime yaptığı eleştiriler ön plana çıkmaktadır.  Yazar, 

bilimin ilerlerken felsefeden bağımsız düşünülemeyeceği gerçeğini vurgular.  

Kitaba genel olarak baktığımda da bilimin gelişiminde batı kültürünün oynadığı rol 

üzerinde çokça durulduğunu ifade edebilirim. Kitapta dikkatimi çeken cümle ise “Kendi 

faaliyetleri yerleşik içgüdülerce kontrol edildiği sürece insanların sözlerinin bir önemi yoktur.” 

olmuştur.  

      

             Kübra AĞIRKAYA  

 

 



Bilim ve Modern Dünya Kitap Kritiği 
Alfred North Whitehead 

Çeviren; Sercan Çalcı 

Alfred North Whitehead Kimdir? 

İngiliz matematikçi, mantıkçı ve filozof. Whitehead 15 Şubat 1861’de İngiltere’de doğdu. 

Cambridge’de Edward Jhon Routh’la teorik ve uygulamalı matematik çalıştı. 1924 yılında 

Henry Osborn Taylor’un davetiyle ABD’ye taşındı ve Harvard Üniversitesi’nde felsefe 

profesörü oldu.  

Diğer eserleri; Doğa ve Yaşam, Doğa Kavramı, Dinin Oluşumu, Sembolizm, Düşüncelerin 

Serüveni, Düşünme Biçimleri 

Bilim ve Modern Dünya Kitap Kritiği 

Gelişen modern bilimlerin etkisi ile batı dünyasında ortaya çıkan farklı düşünceleri inceleyen 

Whitehead, kendi düşüncelerini yaratan insanın dini, etik, estetik ve bilim alanında ortaya 

koyduğu düşünceleri tetkik etmekte ve kendi felsefesini konu edinmektedir. Felsefenin 

işleyişini, bilinçsizce icra edilen bir sürecin bilinçli ve etkin kılma olarak tanımlayan 

Whitehead, her dönemin kendine ait düşüncelerinin yanında aynı çağda olup da kendini açığa 

çıkaramayan düşüncelerin var olduğunu bunların da felsefe ile ortaya çıktığını anlatmaktadır. 

Eser, en genel ifadesiyle, modern bilimlerin kökeninden başlayarak, matematiğin modern 

düşüncenin önemli bir figürü haline gelmesi sayesinde.  Felsefe, bilim ve kültür dünyasının 

nasıl bir değişime uğradığını, bu değişimle birlikte on yedinci yüzyılın kurucu figürlerinin sahip 

olduğu matematiksel soyutlama konusuyla açıklayan Whitehead.  Gerek bilimde gerekse 

felsefede ne gibi sonuçlar doğurduğunu: yeni doğan bu entelektüel zamanın olumlu ve olumsuz 

sonuçlarını birçok düşünür, filozof, bilim insanı ve sanatçının düşüncelerinin yanında kendi 

özgün fikirleriyle birlikte harmanlayarak açıklamıştır. Matematiğin modern bilim dünyasına en 

büyük katkısının insan aklıyla açıklanamayacak olguların arasında bir ilişki olduğunu somut 

olarak ortaya koyması olarak tanımlamıştır.  

Felsefi analizlerinin metafiziksel gerekçelendirmelerine de iki bölüm ayıran Whitehead, bu 

düşüncelerinin sonucu olarak din ile bilim arasındaki teorik ilişkileri de kapsamlı bir şekilde 

inceler. Bilge olmanın önemine yaptığı kesin tespitler ve günümüzde kullanılan geleneksel 

eğitim metodlarını eleştiren yazar, Bilim ve Modern Dünya kitabı ile felsefik, politik, bilimsel 



ve estetik açıdan gayet başarılı bir eser olmuştur. Dili bilimsel terimlerin fazlalığı sebebi ile 

biraz ağır olsa da ufuk açıcı birçok detayın varlığı yadsınamaz bir gerçektir.  

 

 

 

Mehmet Beşir Demirbaş 

Sağlık Yönetimi YL 

1730232002 

 



BİLİM VE MODERN DÜNYA 

Alfred North Whitehead  

Whitehead 15 Şubat 1861’de İngiltere’de doğdu. Alfred North Whitehead, 
İngiliz bir matematikçi ve filozoftur. Mantıksal pozitivizm olarak bilinen felsefi 
akımın ve Viyana Çevresi olarak adlandırılan filozoflar grubunun içinde yer alan 
önemli isimlerden birdir. 

 

Kitap Özeti : 

İlgili toplulukların aydın kesimlerine hakim olan dünya görüşleri kanısıyla 
ortaya çıkan ayrıca Batı kültürünün, bilimin gelişmesi hususundaki etkilerinin 
somutlaştırılmasına yönelik bir kitaptır. 

 1925 Şubat ayında ele alınan Lowell Dersleri dizisinden oluşmakta aynı 
zamanda eklemelerin yer almasıyla ortaya çıkmıştır.  Modern bilimin 
kökeninden ve dönemin oluşan zihniyetinden başlayarak düşüncenin önemli 
temellerine değinerek felsefe, bilim ve kültür dünyasındaki değişimine yönelik 
ele alınmıştır. 

Bilimin ihtiyaçlarına uyan nesnel realist görüşte olan Whitehead üç  hususta 
belirtmiştir. Bunlar;   

• Renkler, sesler ve diğer duyu objelerinin içerisinde bulunduğumuz  
• Tarihsel bilgi önemli gelişmelerin yer aldığı uzun dönem 
• “Ben” aşarak bilinen dünyada amaçlar aramak ve bulmaktır  

Bilim ve felsefe dünyası somutlaştırılmış yapısını ele alan kitap anlaşılması güç 
olmakla birlikte etkilenen birden fazla düşünür görüşleri ile de desteklenerek ele 
alınmıştır. Kitapta belirttiği şu söz  çok hoşuma gitmiştir. “ Bilimsel düşünceye 
hakim olan şey işte bu amansız kaçınılmazlıktır.” Özellikle bunu tragedya 
örneği ile açıklamış olması çok hoşuma gitmekle anlaşılır bulduğum nadir 
yerlerden biridir. 

 Nesrin ÇOLDUR 

 



BİLİM VE MODERN DÜNYA 

Yazar: Alfred North Whitehead 

Kitabın Teması: Batı Kültürünün Bilimin Gelişimine Etkileri  

Değerlendirme: Kitap batı kültüründeki meydana gelen değişmelerin bilim üzerindeki 
etkilerini farklı başlıklar altında ele almaktadır. Bilimin gelişimi dönem içinde meydana gelen 
önemli gelişmelerden, dönemin bilim insanlarından ayrı düşünülmemektedir. Kitapta yer 
verilen “Keşifler düşünceyi canlandırdı, düşünce fiziksel spekülasyonları hızlandırdı” ifadesi 
her küçük değişimin aslında pek çok şeyi harekete geçirdiğini ifade etmektedir. Bu değişim 
bilimin pek çok noktasında harekete geçmiş ve gelişimi etkilemiştir.  

Kitapta dikkat çeken sözlerden biri de “Doğa her şeyin rolünü oynadığı tiyatrodur” ifadesidir. 
Doğa içinde pek çok şey meydana gelmektedir. Bazen bu değişimler birbirini de etkilemekte, 
bazen de bağımsız bir şekilde değişiklik göstermektedir. Her şey bir düzen içindedir. Bilimin 
gelişimi de bir düzen içinde meydana gelmiştir. Ayrıca bilim ilerlerken estetik bir ilişkinin 
içinde ilerlemesini sürdürmüştür.  

Kitabı özetleyen aslında bilimin gelişimi için en önemli noktayı ifade eden kısım “ yakıtın 
devrimi için etkin bir demiryolu mühendisliği okulu ne kadar önemliyse, düşüncelerinin 
devrimi için de etkin bir felsefe okulu aynı önemlidir”. İfade edilen bu cümle aslında bilimin 
ilerlerken felsefeden bağımsız düşünülemeyeceğini, düşüncelerin felsefeden beslenerek 
ilerlediğini ifade etmektedir.  

Beğenilen Kısımlar: 

• Keşifler düşünceyi canlandırdı, düşünce fiziksel spekülasyonları hızlandırdı. 
• Doğa her şeyin rolünü oynadığı tiyatrodur 
• yakıtın devrimi için etkin bir demiryolu mühendisliği okulu ne kadar önemliyse, 

düşüncelerinin devrimi için de etkin bir felsefe okulu aynı önemlidir. 
• Oliver Cromwell’in çığlığı çağlar boyunca yankılanır: “Kardeşlerim, Tanrı aşkına 

yalvarıyorum sizlere, yanılabileceğinizi unutmayın.” 

 


	Aslı ARISOY
	Elif ERDOĞAN
	Elif TATLI
	Emin KAYA
	Fatmanur POLAT
	Gülnihal TOPAY
	Halil Can AYDEMİR
	Hasan Can ERGÜN
	İskender ÇETİNTÜRK
	Kerime GÜLEÇ
	Kübra AĞIRKAYA
	Mehmet DEMİRBAŞ
	Bilim ve Modern Dünya Kitap Kritiği

	Nesrin ÇOLDUR
	Rukiye YORULMAZ

