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ÖZET 

Bu çalışma tüm yaşamını bilime adamış olan Galileo Galilei’nin çalışmalarına ışık tutmak 
amacını taşımaktadır. Bu çalışmada incelemeye çalıştığımız, onun sadece astronomi alanında 
değil, fizik alanında da yapmış olduğu devrim niteliğindeki çalışmalarıdır. Bilim alanındaki 
yöntemler bilimin yönünü tamamen değiştirebilme özelliğine sahiptir. Yöntem konusunda 
tartışmalar sürerken bilim insanları bu yöntemleri deneyerek sürekli olarak gerçeği bulma 
çabasında olmuşlardır. Galileo’nun varsayımsal tümdengelim yöntemi, Bacon’ın savunduğu 
tümevarım yöntemi ile Descartes’ın savunduğu tümdengelim yöntemine alternatif olarak değil, 
bilimsel araştırmalarda daha doğru daha net sonuçlara ulaşma yönünde atılmış olan büyük bir 
adım olarak görülmelidir.  Modern bilimin oluşumunda ilk atılımlar astronomi alanında kendini 
göstermiş, ancak ardından gelen daha kapsamlı, devrim niteliği taşıyan gelişmeler 17. Yüzyılda 
gerçekleşmiştir. Temeli Galileo’nun dinamik konusundaki çalışmalarıyla atılan bu devrim, 
Newton mekaniğiyle yetkinliğe ulaştı. Fiziğin “babası” diye anılan Galileo, aynı zamanda, güneş 
merkezli sistem için sürdürdüğü mücadele ile düşünce özgürlüğüne de öncülük etmiştir. Onun 
bilim alanındaki araştırmalara en büyük katkısı da, deney sonuçlarını matematiği kullanarak 
yorumlaması ve böylece bugün hala etkisini kaybetmemiş olan bilimsel yöntemi ortaya 
koymasıdır. Galileo’ya göre evreni anlamak için onun dilini bilmek gerekir, evrenin dili ise 
matematikten başka bir şey değildir. Modern bilimin bu kadar etkin olmasının, bilimsel 
araştırmalarda gözlem ve deneyin matematiksel dedüksiyonla birleşmesi ile mümkün olabildiği 
gözden uzak tutulmamalıdır. Matematiksel yöntem modern fiziğe öndeyici gücünü 
kazandırmıştır.  Newton'un fiziği, Bacon'un tablolarında yer aldığı gibi sadece gözlemsel olguları 
toplama ve düzenleme olarak uygulansaydı, hiç bir bilim insanını yer çekimi yasasını bulmaya 
götüremezdi.  
 
Anahtar Kelimeler: Varsayımsal Tümdengelim Yöntemi, Bilimsel Yöntem, Galileo, Matematik, 
Fizik.  
 
Danışman: Prof. Dr. Eyüp ERDOĞAN, Mersin Üniversitesi, Felsefe Anabilim Dalı, Mersin. 
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ABSTRACT 

This work aims at shedding light on Galileo’s oeuvre, who dedicated his whole life to 
science. In this work, what we tried to examine is his revolutionary works not only on 
astronomy but also on physics.  Methods in the field of Science has the capacity to redirect 
science completely. As this arguments of methods proceed, scientists have chosen to try these 
methods and search the truth. In that matter, Galileo’s Hypothetico-Deductive Method should 
not be seen as an alternative way of Bacon’s Inductive Method or Descartes’s Deductive Method 
but rather a big step to reach more accurate and more certain conclusions. First breakthrough in 
the formation of Modern Science manifests itself in Astronomy; but more extensive 
developments came true in 17th Century. This developments, for which is laid the foundation by 
Galileo’s works on Dynamics, has reached the perfection with Newton’s Mechanics. Galileo, who 
is known as ‘The Father of Physics’, also pioneered to freedom of thought when struggled for 
Heliocentric Model. His another massive contribution to scientific researches is that he 
combined the experimental results with mathematics; so that he put forward the scientific 
method which still maintains its influence. According to Galileo, to understand universe one 
need to comprehend its language; the language of universe is nothing but mathematics. One 
should consider that in scientific researches, experiment and observation is effective to form the 
modern science only if they combine with mathematical deduction. Mathematical method 
brought modern physics its predictional power. If Newton’s Physics had been implemented only 
for gathering and regulating observational facts as in Bacon’s charts, it would be impossible for 
any scientists to find The Law of Universal Gravitation.   
 
Keywords: Hypothetico Deductive Method, Scientific Method, Galileo, Math, Physcs. 
 
Advisor: Prof. Dr. Eyüp ERDOĞAN, Department of Philosophy, University of Mersin, Mersin. 
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1. GİRİŞ 

 
 “Bilim insanlarının çoğu Galileo düzeyinde bilime katkıda bulunamaz; drama 

yazarlarının çoğunun Shakespeare'e ulaşamaması gibi...” - Edmund Blair Bolles. 

Bilimsel çalışmalar kazıldıkça, bilimin görünürdeki kabuğu soyuldukça, bilimin 

derinlerinde yer alan düşünceler merak edildikçe bilimin altında felsefi soruların yer aldığı 

anlaşılmaktadır. Galileo’nun yaşadığı dönemde ve çalışmalarında etkisinde kaldığı görüşler ve 

kalıpların varlığı kaçınılmazdır. Ancak, bu etkilerin ve kalıpların üzerine yaptığı çalışmalarla 

dünyadaki değişimi kökünden etkileme başarısı göstermiştir. Galileo, gördüğümüz şeylerin 

aslında göründükleri gibi olmadıklarını, farklı olabileceğini insanlığa göstererek, kendi 

zamanının kalıplaşmış bilim görüşünün sorgulanmasını sağlamıştır.   

Ortaçağ’da adeta bir tabu haline gelmiş düşüncelerin, sorgulanması asla 

düşünülemezken; dogmatik düşünceleri akla dayanarak ve aklı ilke edinerek adeta parçalayan 

Galileo, modern çağın temellerini atmıştır. Bu temellerin yarattığı kırılmalar, kilisenin dogmatik 

yapısı itibariyle kurduğu otoriteyi de o güne kadar kabullenilmiş yozlaşmış görüşleri de enkaz 

altında bırakmayı başarmıştır.  

Araştırmalara başlarken Galileo Galilei tarafından gerçekleştirilmiş olan bilimsel 

çalışmalar, söz konusu çalışmaların gerçekleşme koşulları, döneminin bu çalışmalara karşı 

yaklaşımını, bunları gerçekleştirmeye iten nedenler ile nedenlere binaen ortaya çıkan sonuçları, 

bilimsel kazanımlarının günlük hayatta aldığı yer ve deneyler, değerler dizisinde Galileo’yu 

yeniden, kendimizce tanımlamak amaçlanmıştır.  

Kepler gezegenlerin güneş etrafında çembersel değil, elips biçiminde yörüngeler 

çizdiklerini, düzgün değil değişen hızlarla hareket ettiklerini kanıtlamakla Aristotelesçi 

geleneğin iki önemli önyargısını yıkmıştı. Bu geleneğin sağduyuya da uygun gelen bir ilkesi de, 

cisimlerin hareketi ile ilgiliydi. Aristoteles pek haklı olarak hareket halindeki bir cismin 

itilmezse veya çekilmezse er geç duracağını söylemişti. Bu, hepimizin günlük gözlemleriyle de 

doğrulanan bir gerçek olarak karşımıza çıkar. Ne var ki, görünüşte kalan bu gerçek, bilimin 

gelişmesini uzun süre engellemekten başka bir işe yaramamıştır. Birçok hallerde sağduyu ile 

bilimin görünüşün ötesinde birtakım nesne veya ilişkilere gittiğini görürüz. Herakleitos’un çok 

önceleri söylediği gibi, evrenin işleyişinde esas olan ölçüler gizlidir; bilimsel araştırmanın amacı 

bunları gün ışığına çıkarmaktır. Kaldı ki, bilim tarihindeki pek çok örneklerden gördüğümüz 

gibi, görünüşteki olup bitenlerin açıklanması için de bu geride yatan ilişkilerin ortaya 

çıkarılmasına ihtiyaç vardır. 

Modern bilim başarısını gözlemle birleşen matematiksel dedüksiyona borçludur. 

Matematiksel deneysel yöntemin Galileo tarafından verimli bir biçimde kullanımına olanak 

sağlayan bir gelişme de, ölçü aletlerinde kaydedilen ilerlemedir. Galileo, cetvel, terazi ve su saati 
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gibi geleneksel ölçü aletlerini geniş ölçüde kullandığı gibi aynı zamanda bilim alanında 

kullanmak üzere çeşitli aletler de geliştirmiştir. Bunların arasında astonomi alanında çok fazla 

kullandığı teleskop da bulunmaktadır.  Gökyüzü’ne ilişkin olarak uzun uğraşlarla elde ettiği 

gözlem verileri, mevcut evren anlayışının tamamen değişmesine neden olan Kopernik’in 

savlarını destekler niteliktedir. 

Galileo tarafından ortaya konulmuş, Newton tarafından geliştirilmis ve çok daha sonra 

bilim felsefecileri tarafından adı verilmiş olan Varsayımsal Tümdengelim Yöntemi (Hipotetik 

Dedüktif Yöntem); dolaysız gözlem ve deneyle elde edilen sonuçları açıklamak ve sonucun 

sonradan başka deneylere dayalı kanıtlarla kıyaslanarak, diğer bilimsel araştırmalara ışık 

tutacak sonuçların çıkarsanmasını sağlayacak bilimsel bir kuramı oluşturma yöntemidir. 
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2. GALİLEO GALİLEİ’NİN YAŞAMI VE ÇALIŞMALARI 

 

2.1. Yaşamı ve Eğitimi 

 

Galileo, 15 Şubat 1564’te Pisa’da babası Vincenzio ve annesi Giulia Ammannati’nin oğlu 

olarak dünyaya gelmiştir. Baba Vincenzio bir müzik öğretmeni, müzik teorisyeni ve lavta 

virtüözüydü. (İlerleyen dönemlerde babasının müzik üzerine olan teorileri Galileo’nun bilimsel 

yaklaşımında ve matematiğe olan ilgisinde oldukça etkili olacaktır.) Varlıklı kimselere lavta 

çalarak geçimini sağlayan Galilei ailesi mütevazı bir yaşam içindeydi. Galileo’dan sonra gelen 

çocukların sadece üç tanesi hayatta kalabilmiştir.  

Sekiz yaşındaki Galileo’yu anne ve babası Pisa’da teyzesi ve eniştesine bırakıp 

Floransa’ya gitmişlerdir.  O tarihten iki yıl sonra anne ve babasının yanına dönen Galileo, 

Floransa merkezinden uzak bir manastırda Latin Dili ve Edebiyatı eğitimi almaya başlamıştır. 

Ancak Galileo babası tarafından maddi sebeplerle tıp eğitimine yönlendirilmiştir. 

1581’de Pisa Üniversitesi’ne tıp okumaya giden Galileo çok zaman geçmeden fikrini 

değiştirip matematik okumaya karar vermiştir.  Üniversitedeki zamanı dışında da çalışan Galileo 

bir süre sonra üniversiteyi mezun olmadan bırakmış ve özel dersler vermeye ve kendi başına 

araştırma yapmaya başlamıştır.  

Galileo’nun tıp yerine matematiği seçmesi, o ve babası Vincenzio arasında sorun 

oluşturmuştur. Bunun sebebi o dönem matematikçilerin çok az kazanç sağlamasıdır ve baba 

Vincenzio ailenin kötü maddi durumunun kurtuluşunu oğlunun tıp hekimliği yapmasında 

görmektedir. Babası ile aynı fikirde olmayan Galileo’nun bu konuda büyük bir destekçisi vardır; 

Grandükün matematikçisi Ostilio Ricci. Onun verdiği matematik eserleri Galileo’da müthiş bir 

ilgi uyandırmıştı. Babasının Ostilio Ricci tarafından ikna edilmesiyle matematiğin kapıları 

Galileo’ya, ailesinden gizlemek zorunda kalmadan tamamen açılmış oldu (Delahaye, 2017:19). 

Akıl hocası Ricci sayesinde Antik Yunan’ın önemli matematikçisi Arkhimedes’in 

çalışmalarına yönelik kaynaklara ulaştı. Arkhimedes matematiğinden somut cisimlere 

matematiği uygulamayı öğrenen Galileo hızlı bir şekilde katı cisimlerin ağırlık merkezine dair 

bir teoriyi ortaya koydu. Cisimlerin her koşulda denge sağladığı nokta ağırlık merkezleridir. 

Galileo hevesli ve genç bir matematikçi olarak teoremine dair onay ve ilgi bekliyordu. Bu amaçla 

dönemin matematikçilerine teoremini sunan Galileo, Urbino’da yaşayan Guidobaldo Del Monte 

isimli bir soyludan büyük destek görmüş, bu soylu kardinalin kardeşinin vasıtasıyla Galileo’nun 

matematik üzerine olan kariyeri yükselmiştir. 1587 yılında Roma Koleji’nin başmatematikçisi 

Cristoph Clavius Gregoryen ile tanışması ve onu etkilemesiyle önüne birçok kapı açılan Galileo, 

1589 yılında Pisa Üniversitesi’nde öğretmen olarak çalışmaya başlamıştır. Galileo, öğretmenlik 

yaptığı zamanın dışında kendisine kalan vaktini Arkhimedes’in metodunu hareketli cisimler 
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üzerinde uygulamayı denemekle geçirmeye başlamış, bu deneyler onun bu konudaki 

araştırmalarının derinleşmesini sağlamıştır (Delahaye, 2017:22). 

 

2.2. Topçuluk ve Oran Cetveli / Padua Üniversitesi 

 

Galileo’nun Pisa Üniversitesi’ndeki üç yıllık anlaşması, Aristoteles taraftarı profesörlerle 

olan çatışmaları sebebiyle yenilenmedi. Bunun üzerine Galileo sonradan kendini şanslı sayacağı 

bir on sekiz yıllık döneme Padua üniversitesinde profesör olarak başlayarak girdi.  

Padua Üniversitesi’nde matematik ve gökbilimi dersleri veren Galileo, matematik 

derslerinde Eukleides’in Stoikheia (Elemanlar) adlı kitabıyla çalışıyordu. Bu kitaptaki bazı 

teoriler şöyleydi: iki dik açının toplamı üçgenin iç açıları toplamına eşitken; eğer iki farklı 

üçgenin taban ve yükseklik boyları aynıysa eğim farkı gözetilmeksizin tabanları eşittir; yine dik 

açılı bir üçgende hipotenüsün karesi diğer kenarların karelerinin toplamına eşittir. Gökbilimi 

derslerinde doktorlara hastalarına teşhis koymalarına yardımcı olması için yıldızların 

konumlarını okumayı öğretiyordu. O dönemdeki inanışa göre eğer hastanın doğduğu zamandaki 

gezegenlerin konumu belirlenirse hastanın durumuna dair çıkarım yapılabiliyordu. Hatta bir 

doktor eğer yıldız falından hastanın erken öleceğine dair bir işaret alırsa ona uyguladığı 

tedavide daha deneysel davranabiliyordu. Derslerinde Johannes Sacrobosco’nun “De sphaera 

mundi” (Yerküre) adlı yapıtı ve George Peurbach’ın “Teoricae novae planetarum” (Gezegenler 

Kuramı) adlı yapıtı üzerine çalışıyordu. Sacrobosco’nun yapıtı Aristoteles kozmolojisine temel 

oluşturacak nitelikte bir eserdi. Geometrik hesaplamalar içeren kitap Dünya’nın bir küre olduğu 

teorisini barındırırken, dünyanın çeşitli yerlerindeki iklimsel farklılıklara dair bilgiler de 

içeriyordu. Peurbach’ın kitabı ise gezegenlerin hareketlerinin önceden belirlenebilmesine dair 

geometrik hesaplamalar içeriyordu (Maclachlan, 2008:27).   

Galileo babasının ölümünden sonra ailesine yardımcı olabilmek için özel ders vermeye 

başladı. Kiraladığı büyük konutunda gençlere uygulamalı matematik dersleri verdi. Uygulamalı 

matematik üzerine yoğunlaşan Galileo, zaten var olan bir aleti geliştirerek onu yararlı bir 

hesaplama aletine dönüştürmüştür. Galileo bu alete geometrik ve askeri pergel diyordu; diğer 

adlarıyla küçültme pergeli ya da oran cetveli. Oran cetvelinin iki hareketli yassı biçimli kolu 

vardı.  Bu kollar 30 cm uzunluğunda ve 2,5 cm genişliğindeydi. Kolların üzerine geometrik ve 

aritmetik kurallara göre simgeler yerleştirilmişti. İğneli pergel cetvelin kollarından birinin 

üzerine yerleştirilir ve belirli bir genişlikte açılır. Daha sonra cetvel kolları üzerindeki noktaların 

birbirlerine karşılık geleceği şekilde cetvel açılır. Sonrasında iğneli pergel cetvel kolları üzerinde 

birbirine uyacak başka rakamlar denk gelecek şekilde açılır. Böylece cetvel kolları 90 derecelik 

açıyla ayarlandığında, cetvel kareye dönüşür ve dik açıları hesaplayabilir (Maclachlan, 2008:28).  

Oran cetveli birden fazla ölçeğe sahip olması sebebiyle, karekök, küpkök gibi çeşitli 
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matematiksel problemlerin çözülmesinde fayda sağlamıştır. Logaritma henüz tarih sahnesinde 

değilken Galileo’nun pergeli çok faydalı olmuştur. Bir diğer yandan bu cetvelin askeri gayelerle 

kullanılması dikkat çekici olmuştur (Topdemir, Akagündüz, 2013:112). 

Pergelin büyük ilgi görmesi Galileo için önemli bir gelir sağlamaya başlamıştı. Talebe 

yetişmek için yanına Marcantonio Mazzoleni adında bir işçi çalıştırmaya başlayan Galileo asıl 

gelirini aleti kullanmak için verdiği derslerden sağlıyordu. Galileo en sonunda otuzu aşkın 

hesaplamayı anlattığı bir kılavuz yayımladı. Kitapçık şeklindeki kılavuzun adını ‘Floransa 

Soylularından, Padua Üniversitesi Matematik Öğretmeni Galileo Galilei’nin Geometrik ve Askeri 

Pergelinin Kullanımıyla İlgili Talimatlar’ koydu (Sobel, 2000:34). 

 

2.3. Kaldıraç 

 

Aynı dönemde mekanik üstüne yazdığı kısa bir kitabı derslerinde kullandı. Galileo’nun 

bu kitapta anlatmaya çalıştığı şey; makinelerin ağır cisimleri kaldırırken kullanılandan daha az 

kuvvetle kaldırma işlemini gerçekleştirebileceğiydi. Galileo’dan önce altı makine vardı: kaldıraç, 

palanga, eğik düzlem, takoz, tornavida ve mil teker. Galileo bu makineleri tek bir ilkeye göre 

incelemişti. Bir örnekle açıklamak gerekirse; bir tahterevallinin bir ucunda 22,5 kg ağırlığındaki 

Anna, diğer ucunda ise 68 kg ağırlığındaki abisi Bruno otursun. Tahterevallinin dengede 

durabilmesi için daha hafif olan Anna’nın tahterevallinin merkezden 180 cm, Bruno’nun da 60 

cm uzakta oturması gerekir. Galileo’nun bu örnekle öne çıkarmak istediği nokta Bruno’nun 30 

cm yukarı çıkması için Anna’nın 90 cm aşağı inmesinin gerekliliğiydi. Yani daha hafif olan 

Anna’nın kendisinden çok daha ağır olan Bruno’yu hareket yukarıya kaldırabilmesi için üç kat 

daha uzağa gitmesi gerekir. Galileo’ya göre eğer Anna’nın kendi ağırlığına eşit bir ağırlığı 

kaldırabileceği varsayılırsa kaldıracın uzunluğunun sağladığı fayda; normal şartlar altında 22,5 

kg’lık parçalar halinde kaldırılabilecek olan cismi yani Brono’yu aynı kuvvetle, aynı sürede ve 

eşit bir kerede hareket ettirebilmekti. Diğer makineleri de aynı ilkeye göre analiz eden Galileo, 

her makineyi kaldıracın işleyiş biçime göre inceledi. Mekanik üzerine yaptığı incelemeler 

1634’te Marin Mersenne adında bir rahip tarafından Fransızca olarak, Floransa Dükünün 

Matematikçisi ve Mühendisi Galileo’nun Mekaniği adıyla yayımlandı (Maclachlan, 2008:30).   

 

2.4. Gelgit (Med-Cezir) 

 

Galileo Venedik’e yaptığı ziyaretler sırasında bir tekneyi izlerken, gelgitlerle ilgili bir şey 

dikkatini çekmişti. Tekne hız değiştirdikçe içindeki su da bir baştan diğer başa doğru ileri geri 

hareket ediyordu. Denizdeki gelgit olayını da bu duruma benzeten Galileo, bu gözlemden yola 

çıkarak okyanuslardaki gelgitin Dünya’nın tekne gibi sallanmasından olabileceğini düşündü. 
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Eğer Kopernik haklı ise bu durum ancak Dünya’nın kendisi ve Güneş etrafında dönmesiyle 

mümkündü. 

 

2.5. Kopernik, Güneş Merkezli Evren Kuramı ve Galileo 

 

Polonya asıllı Nikolas Kopernik [Nicolaus Copernicus] (1473-1543) bir papaz ve bilim 

adamı olarak tanınmıştı. Polonya’nın Torun kentinde varlıklı bir ailenin oğlu olarak dünyaya 

gelmişti. On yaşında babasını yitirince bir papaz olan amcasının himayesi altında büyüdü. 

Teoloji eğitiminin öğreniminde baskın bir yeri olsa da Kopernik sınırlarını genişletmekten 

çekinmedi. Polonya’da Krakow Üniversitesini (şu an Jagiellonian Üniversitesi) bitirdikten sonra 

İtalya'ya gitti ve Bologna, Padua ve Ferrara gibi dönemin sayılan üniversitelerinde astronomi, 

matematik, hukuk ve tıp gibi çeşitli alanlarda öğrenim gördü. Roma’da bir süre matematik 

profesörlüğü yaptı ve ülkesi Polonya’ya geri döndü. Burada kilisede önemli bir mevkiye atandı. 

Ancak Kopernik asıl ilgisi olan astronomiye olan bağlılığından vazgeçmedi (Yıldırım, 1999:74).  

 Kopernik’in ortaya attığı Güneş Merkezli Evren kuramı daha önce Antikçağ’da 

tartışılmıştı. Ancak Ptolemy’nin evren modeli kilise tarafında adeta bir dini inançmışçasına 

kabul edilmişti. Prolemy’nin evreni Aristoteles’in evren modelini temel alıyordu. Bu modelde 

evrenin merkezinde Dünya vardı ve Ay, Güneş ve diğer beş gezegen Dünya’nın çevresinde 

dönüyordu. Yani insan da evrenin merkezinde olma kibrini yaşıyordu. Oysa Kopernik Dünya’yı 

yani aslında insanı da merkezden alıp Güneş’in etrafında dönen sıradan bir gezegen haline 

getirmişti. Sadece Ay dünyanın çevresinde dönüyordu.  

Kopernik’e göre Ptolemy’nin sistemi karmaşık ve gereksiz varsayımlarla doludur. 

Kopernik’in amacı aslında Ortaçağ evren fikrine karşı çıkmak değil de onu basitleştirmek ve 

matematikselleştirmektir. Çünkü sonuçta onun aldığı eğitim hep bu görüş üstünedir. Kopernik 

bu sadeleştirme ve matematikselleştirme işlemini yaparken kendisinden önce Dünya’nın değil 

de Güneş’in evrenin merkezinde olduğunu söyleyen M.Ö 3. Yüzyılda yaşayan Aristarcus isimli 

bir bilginin hipotezine başvurur. Kopernik bu hipotezi daha çok bir matematikselleştirme aracı 

olarak görür ve tam olarak önemini kavrayamaz (Yıldırım, 1999:75). 

Kopernik, görüşlerini bildiren yedi prensibi yayımlayarak kendi kuramının Aristoteles 

ve Ptolemy’den farklılıklarını ortaya koymaya çalıştı. İlk üç prensip; Ay, Dünya’nın etrafında 

dönerken, evrenin merkezinin Güneş olmasına dairdir.  Bu prensipler şöyle sıralanabilir: 

1-Tüm küreler için tek bir merkez yoktur. 

2-Dünya evrenin merkezinde olmamakla beraber Ay kürenin ağırlık merkezidir. 

3-Tüm küreler Güneş’in etrafında çevrilir bu sebeple evrenin merkezi Güneş’e yakındır. 

4-Sabit yıldızlar küresiyle karşılaştırıldığında Dünya ve Güneş arasındaki mesafe 

ölçülemeyecek kadar küçüktür. Yeryüzünün yıllık hareketi gözlemlenerek tespit edilemez, 



Yusuf Varolun, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

                                                7 

çünkü yıldızlar; yani, yıldız paralaksı ölçülemeyecek kadar küçüktür. 

5-Gökyüzünde görülen hareketler gerçek değildir; bunlar yalnızca Dünya’nın hareket 

etmesinden kaynaklanır. Kopernik bu ilkeyle dünyanın kendi ekseni etrafındaki 24 saatlik 

dönüşüne dikkat çeker. 

6-Güneş’in görünen hareketleri de gerçek değildir. Bu hareketlerin var sanılmasının 

sebebi küresel şekliyle Dünya’nın aynı diğer gezegenlerde de olduğu gibi Güneş etrafında 

dönmesidir.  

7-Gezegenlerin geriye dönük hareketleri de gerçek değildir. Yine bu hareketler 

Dünya’nın hareketlerinin sonucunda öyle görünür (Özalp, 2017:75-76). 

Kopernik daha sonra görüşlerini 1543 yılında “Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine” adlı 

kitabında yayımladı. Kopernik teorisi iki temel savdan oluşuyordu: 

1. Gezegenleri taşıyan göksel küreler dünyanın değil de güneşin çevresinde 

dönmektedir;  

2. Dünya merkezde sabit bir biçimde durmamaktadır, kendi ekseni çevresinde günlük, 

güneşin çevresinde yıllık dönüşler yapmaktadır. Kopernik bu görüşlerini şu sözlerle 

açıklamaktadır; 

Kanımca, ileri sürdüğüm ilkeler soruna büyük bir basitlik getirmektedir. Ptolemy sisteminde 
olduğu gibi dünyayı merkezde sabit varsayma çok sayıda küre varsayımına yol açmış, bu da 
sorunu içinden çıkılmaz karışıklığa sokmuştur. Önerdiğim sistem ise, gereksiz ya da boş 
varsayımlara gitmeksizin, bir çok gözlem verisini tek nedenle açıklamaya elveren, gerçeği 
her yanıyla yansıtan bir sistemdir (Yıldırım, 1999:76). 

Kitabın yarattığı asıl yenilik, Kopernik’in tüm bu görüşlerini mutlak bilimsel gözlemler 

ve deneyler sonucu ortaya koymasıdır. Sadece katı deneycilik olmayan bu yöntemi onun 

duyumsamaya da önem vererek gerçekliğin sadece görülenden ibaret olmadığını, gerçeğin 

bilgisinin bir görüntü de olabileceğini ve bu sebeple yanılma payı olduğunu kanıtlamaya 

itmiştir. Kopernik’in Ptolemy’de gördüğü hata onun katı katıya gördüklerine göre sonuca 

varmasıydı. Ptolemy’e göre dünya kendi ekseninde hareket ediyorsa, gökyüzündeki cisimlerin 

de dünyaya göre aynı hızda ama aksi yönde hareket etmeliydi. Ancak yıldızların ve gezegenlerin 

hareketi bir görüntüden ibaretti. Kopernik ise buna karşılık olarak; “Neden gökyüzünün 

hareketi bir görüntü olmasın ve dünya da kendi ekseninde hareket etmesin ki? Vergilius, Aeneis 

adlı eserinde söylediği gibi, 'limandan ayrılırken, araziler ve köyler de bakış açımızdan 

kayboluyorlar.' Gemi limandan ayrılırken, güvertedekilere göre kendileri hareketsiz, ancak 

onların dışındaki her şey hareket etmektedir." cevabını vermişti (Usta, 2018:20). 

Kopernik’in daha tasavvufi bir dille teorisini betimlediği de olmuştur. Bunu şu 

metninden açıkça görebiliriz: 

Evrenin ortasında güneş taht kurmuştur. Bu görkemli tapınakta, çevresindeki herşeyi bir 

anda aydınlatan "güneş" dediğimiz nur kütlesi için daha saygın bir konum düşünülebilir 
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miydi? Güneşi evrenin Lambası, Bilge yöneticisi diye övenler olmuştur: Hermes 

Trismegutus'un gözünde O ışıldayan Tanrı, Sophocles'in Elektra'sı için herşeyi gören 

yüce varlıktır. Güneş gerçekten tahtına kurulmuş Sultan gibi, çevresinde dolaşan 

gezegenleri çocukları gibi yönetir (Yıldırım,1999:77). 

Otuz yıllık emeğinin ürünü olan ve 1530 yılında bitirdiği “Göksel Kürelerin Devinimi 

Üzerine” adlı kitabı arkadaşlarının ısrarlarıyla basılan Kopernik, kitabının ilk baskısını ancak 

ölüm döşeğindeyken görebilmişti. Kitabını Papa III. Pavlus’a ithaf ettiği metinde kitabı 

yayınlamaktan neden kaçındığı da açıkça seziliyordu: 

“Gerçekten de Aziz Babamız, geleceğin nasıl şekilleneceğini kestirebiliyorum; insanlar evrendeki 

kürelerin devinimlerine dair yazmış olduğum ve Dünya küresine belirli devinimleri 

yakıştırdığım bu kitaplarımı ellerine alır almaz, düşüncemden ötürü ıslıklanarak sahneden 

kovulmam gerektiğini haykıracaklar. Kitaplarım, başkalarının onlarla ilgili görüşlerini 

önemsemeyeceğim ölçüde aklımı başımdan almış değil. Bir filozofun görüşlerinin avamın 

yargısına bırakılamayacağının da bilincindeyim; zira filozofunki, Tanrı tarafından insan aklına 

izin verildiği ölçüde her şeyde hakikati araştırmakla görevli bir çabadır. Bunun yanında 

doğruluktan tümüyle uzak görüşlerden de sakınılması gerektiği kanaatindeyim. Buna göre, 

Dünya'nın devindiğini bildirdiğimde, yüzyıllara dayanan yargılarla Dünya'nın göklerin ortasında 

durduğuna, adeta onun merkezine yerleştirildiğine dair görüşe inanan insanların bunu 

saçmalık, àcróama olarak göreceğini kendi kendime düşündüm durdum; bu yüzden, Dünya'nın 

hareketini kanıtlamaya çalıştığım bu kitabı yayınlasam mı, yoksa Lysis'in Hipparchus'a yazdığı 

mektupta da anlatıldığı gibi felsefenin sırlarını yazmadan sadece sözlü olarak akrabalarına ve 

arkadaşlarına anlatan Pythagorasçıları ve benzerlerini örnek mi alsam diye uzun süre kendimle 

tartıştım. Bana öyle geliyor ki Pythagorasçılar, bazılarının düşündüğü gibi öğretilerini 

paylaşmaktan duydukları kıskançlıktan değil de büyük insanlara ait böylesine güzel ve binbir 

zorlukla dolu keşif, maddi bir kazancı olmaksızın kalem oynatmayı sıkıcı bulan ya da 

başkalarının yüreklendirip örnek olmasıyla hür felsefe çalışmasına özendirilse de aklî 

donukluklarından ötürü filozoflar arasında tıpkı balarılarının arasındaki erkek arılar gibi duran 

kişilerce hor görülmesin diye böyle yapıyordu. Bütün bunları zihnimde tartarken, görüşümdeki 

yenilik ve tuhaflıktan ötürü korkuya kapılmamı gerektiren bu küçümseme, beni başlamış 

olduğum bu çalışmayı neredeyse bırakma noktasına getirmişti” (Copernicus, 2010, önsöz). 

Bruno ve Galileo’ya gelinceye dek kilise önemli bir tepki vermese de Protestan liderler 

Kopernik’in kitabı yayımlanmadan tepki göstermeye başlamışlardı. Luther, Kopernik’i "yeni-

yetme bir astrolog" diyerek küçümsemiş ve onu halkın gözünde de küçük düşürmeye 

çalışmıştır: "Bu budala tüm astronomi bilimini alt-üst etme özentisine kendini kaptırmış. Ama 

boşuna bir çaba; çünkü kutsal kitapta Joshua'nın yer küresine değil, güneşe yerinde durmasını 

buyurduğu yazılıdır." İncil’deki "dünya da kurulmuştu, hareket edemezdi artık!" cümlesiyle 
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Calvin de Kopernik’e saldırarak, "Kopernik’i Kutsal Ruhun yetkisinin üstüne çıkarmak kimin 

haddine düşmüş" diyerek adeta tehdit etmiştir. 18. yüzyıl teologlarından Wesley tamamen 

dışladığı Kopernik’i ve çalışmalarını dinsizlikle suçlamıştır (Yıldırım, 1997:46). 

Luther ve diğer din insanlarının asıl korkusu insanın ve Dünya’nın evrenin merkezinden 

çıkartılıp özelliksiz ve önemsiz bir konuma getirilmesiydi. Tanrı’nın eşsiz eseri olma 

konumundan diğer gezegenler arasında herhangi bir gezegen olma durumuna düşen Dünya, 

dolayısıyla insan, evrendeki yerini sorgulayacaktı. Dindar çevrelerin asıl korktuğu buydu 

(Ronan, 2003:367). 

Ptolemy sistemine karşı çıkarak ortaya attığı güneş merkezli (heliosentrik) sistemle 

Kopernik, Galileo'nun teorik mekaniğine ciddi bir şekilde etkide bulunmuş ve bunun sonucu 

olarak bilimin düz giden yolu kırılmaya uğramış, bilim çok farklı bir yola girmiştir. 

 

2.6. Sarkaç   

 

Galileo, 1595'e kadar Kopernik’in kuramına pek fazla ilgi göstermemişti. Ders kitabı 

olarak Ptolemy’nin modelini ele alan Gezegenler Kuramı adlı eseri kullanıyordu. Dünya'nın 

günlük ve yıllık hareketlerinin, Dünya'nın uzaydaki hızında düzenli değişimlere yol açtığını fark 

etmesiyle bu durum değişmişti. 1602 yılında Pisa’dayken çalıştığı konusuna tekrar yöneldi. 

Daha önce cisimlerin hızının düşerken artmasını dikkate almamıştı. Birtakım deneylerle hareket 

üstüne çalışmaya başlayan Galileo, hareketi o güne kadar gökbilimcilerin kullandığı yöntemle 

inceleme amacındaydı. Galileo cisimlerin hareketleriyle bağlantılı olarak bir yeni model 

oluşturdu. Bu model uzaklık ve süreler bağlamında aynı sayısal sonuca ulaşacak matematiksel 

bir modeldi. Bu bir açıdan bir ilktir çünkü daha önce kimse bu metodu gökbilim alanı dışında 

kullanmamıştı. Galileo’nun asıl amacı dikey düşüşü açıklamaktı. Ancak yaptığı deneyler onu, 

önceki deneyi yapma amacından başka noktalara yöneltmişti. Düşme eylemi, bir cismin desteği 

ortadan kalktığında gerçekleşir ve bu düşme çok hızlı gerçekleştiği için Galileo yavaşlatmanın 

nasıl mümkün olabileceğini araştırır. Bu araştırmalar onun, serbest düşüş öğesi içeren iki 

hareket keşfetmesini sağlamıştı. Bu iki hareket de, desteğin ortadan kaldırılmasıyla ortaya 

çıkıyordu. İlk harekette eğik bir düzlemin ortasında bir oluk vardır ve üstten bırakılan top aşağı 

doğru gider. (Maclachlan, 2008:33).   

Hafif eğimli ve ortasında oluk olan düzlemden aşağı bırakılan topun aldığı yolun, 

bırakılma anıyla başlayan ve geçen sürenin karesiyle doğru orantılı olduğunu gözlemledi. Buna 

göre eğer top 0,2 saniyede 4 cm yol kat ediyorsa; 0,5 saniyede 25 cm yol katedecektir. 

Matematiksel olarak şöyle ifade edilebilir: 
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İkinci harekette ise top bir ipin uç kısmında asılı durur(sarkaç) ve bir tarafa doğru 

çekilip bırakıldığında ileri geri hareketlerle sallanır. Uzun sarkaçların salınımı kısa sarkaçlara 

göre daha kısa sürüyordu. Sarkaç hareket halindeyken bir kovanın tabanından ince bir boruyla 

dışarı aktarılan suyu tartan Galileo zamanı ölçtü. Böylece basit bir yöntem de olsa doğru bir 

sonuç veren bir su saati elde etmiş oldu. Sarkacın salınımı tamamlaması için yeterli zamanın 

sarkacın uzunluğunun kareköküyle doğru orantılı olduğunu titiz ölçümlerle saptadı. Bir 

metrelik sarkaç 2 saniyede salınımını tamamlarken; yarım metrelik sarkaç salınımını 1.41 

saniyede tamamlar. Bu deneyin sonucu matematiksel olarak  şeklinde ifade 

edilebilir. Su saatini dikey düşüşleri hesaplamak için de kullanan Galileo düşme mesafesini eşit 

uzunlukta sarkaçlar kullanarak; sarkaçların düşme sürelerini salınım süreleriyle karşılaştırdı. 

Sonunda düşme süreleriyle salınım süresi arasındaki ilişkinin sabit bir sayısal bağıntıya 

dayandığı sonucuna ulaştı. Sarkaç uzunluğunun karekökü ve salınım süresi arasındaki ilişkiyi 

kusursuz olarak belirledi.  Daha sonra düşme sürelerini hesaplamaya geçen Galileo 

hareketsizken düşme eylemine başlayan bir cismin kat ettiği yolun, geçen sürenin karesi kadar 

arttığını saptadı. Cisimlerin hızı düştükçe artıyordu. ‘Hareket ivme kazanır’ sonucuna varan 

Galileo’nun asıl ulaşmak istediği hızın nasıl arttığını öğrenmekti. Hızın mesafeyle arttığını 

düşünen Galileo, 1604 Ekim’inde Paolo Sarpi’ye bir mektup gönderdi. Buna göre hız, cisim 

düşerken cismin aldığı yolun uzunluğuna göre artıyorsa; bu durumda aldığı yol da geçen 

sürenin karesi kadar artmalıydı. Deneyimlerle uyuşsa da bu hesaplamada hatalı görünen Galileo 

1608 yılında bu hatasını fark etmiştir. Galileo, cisimlerin düşmesinde, hızın mesafeyle değil, 

zamanla orantılı olduğu, dahası serbestçe düşen bir cismin aştığı mesafenin, düşme zamanının 

karesiyle doğru orantılı olduğu sonuçlarına vardı. Çünkü hız ve zaman doğru orantılı artıyorsa, 

alınan yolun yani mesafenin zamanın karesi kadar artması gerekirdi. Günümüzde de fizikçiler ve 

mühendisler bu sonuçtan faydalanmaktadır (Maclachlan, 2008:37).   

Galileo’nun Aristoteles’e karşı çıkan bu düşünceleri, o ve Aristotelesçi profesörler 

arasındaki tartışmaları başlatmış oldu. Aristoteles’in düşüncelerini savunan profesörlerden biri 

de Francesco Buonamici idi. Buonamici Galileo’yu çürütmeye çalışarak hayli uzun bir kitap 

yazdı. Kitap harekete sebep olabilecek sayısız teoriyi içeriyordu. Buna karşın Galileo 

Buonamici’in yönteminden daha bilimsel bir şekilde yazılmış olan düşüncelerini birleştirdiği De 

Motu Locali (Hareket Üzerine) adlı makaleyi üstünden birçok defa geçip düzeltmeler yapmasına 

rağmen gözlemleriyle teorileri örtüşmediği için yayımlamadı (Maclachlan, 2008: 18-19). 

Aristoteles’in serbest düşme yasası ile ilgili görüşlerine karşı çıktığı bu makalede Galileo, 

iki tane farklı ağırlıktaki kurşun bloku ele alır. Kurşunlardan birinin 500 gr ağırlığında ve diğeri 
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2,5 kg ağırlığında olduğu kabul edilir ve bu iki blok 30 metreden aşağı bırakıldığında; 

Arisotelesçi düşünceye göre ağır olan blok yere vardığı zaman hafif olan sadece 6 metre yol 

alabilmiş olacaktır. Galileo buradan hareketle iki blok birbirine bağlanmış olsaydı birbirlerinin 

hızlarını nasıl etkilerdi sorusunu ortaya atar. Hafif olan ağır olan blokun hızını yavaşlatır mıydı? 

İki blok bir arada daha ağır olacaklarından daha mı hızlı düşerlerdi? Bu çelişkileri ortaya koyan 

Galileo, aynı maddeden yapılmış iki cismin ağırlıklarının düşme hızlarını etkilemeyeceğini 

savunmuştur. Tarihteki genel kanıya göre Pisa Kulesi ününü biraz da Galileo’nun orada deney 

yaptığı genel inancına borçludur. Bu düşünceye kanıt olabilecek açıklama Galileo’nun “Discorsi e 

Dimostrazioni Matematiche Interno a due Nuoue Science” (Mekanikle İlgili İki Yeni Bilim Üzerine 

Söylevler ve Matematiksel Kanıtları) adlı 1638’de yazılan son kitabında yer almaktadır. Kitapta 

bahsedilen deneye göre ikisi birbirinden farklı ağırlıklara sahip olan toplardan biri diğerinden 

on katı fazla ağırlıktadır ve iki top kuleden aşağı bırakıldıklarında her ikisi de aynı anda yere 

ulaşmaktadır (Maclachlan, 2008:22). Aristoteles’in görüşüne göre ise ağır olan top yere ağırlığı 

sebebiyle daha hızlı ulaşacaktır. Yani düşme hızı ile ağırlık doğru orantılı şekilde ilerler (Koyre, 

1989:158).  Öğrencilik yıllarında dolu tanelerinden örnek vererek Aristoteles’in teorisini 

çürütmeye çalışan Galileo, eğer her bir dolu tanesi farklı ağırlıktaysa nasıl oluyor da hepsi farklı 

zamanlarda yere ulaşıyor sorusuyla karşı bir görüş üretmeye çalışıyordu. 

Ayrıca Galileo cisimlerin şekillerinin ve yoğunluklarının düşme hızına etkisini kabul 

etmiştir. Son dönemlerinde ise havasız ortamdaki iki farklı yoğunluktaki maddenin aynı hızda 

yere varacağını savunmuştur. 1650’li yılların ortalarında vakum makinesinin icat edilmesiyle 

Galieo’nun savı ispatlanmıştır. Yine 1971’de Ay üzerindeyken Apollo 15 astronotu David 

R.Scott’ın yaptığı kuş tüyü ve çekiç deneyiyle de Galileo’nun haklılığı ispatlanmıştır. 

 

2.7. Yeni Bir Yıldız 

 

1604 yılında hareketle ilgili çalışmalarına ara veren Galileo, Ekim ayının ortalarında yeni 

bir parlak yıldız keşfetti. Oysa Aristoteles’e göre hiçbir kusuru olmayan göklerin değişmesi 

imkansızdı. Diğer felsefe profesörleri bu yeni yıldızın dünya’ya Ay’dan daha yakında durduğunu 

ve bu sebeple göklerde olmadığı iddia ediyordu. Birçok kişi bu konuda Galileo’ya danıştı. Galileo 

Dünya ile bu yıldızın arasındaki mesafeyi paralaks (ıraklık açısı) isimli bir ilkeyi kullanarak 

saptadı. Paralaks daha yakında bulunan cisimlerin konumlarının çıplak gözle bakıldığında 

uzaktaki cisimlere göre kaymasıdır. Arabayla yavaş bir hızda giderken yolda koyunları 

gördüğümüzü varsayalım. Daha yakındaki koyunların ıraklık açısı uzaktakinden daha büyüktür. 

Bilimde gezegenlere ve yıldızlara olan mesafenin hesaplanması için kullanılan bir ilkedir 

paralaks. Padova şehri Stockholm şehrinden yaklaşık olarak 1610 km uzakta bulunmaktadır. 

Padova şehrinden bakıldığında Ay’ın kenarı Ülker takımyıldızlarına yakın gibi görünebilir. Aynı 
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anda Stockholm’de ise Ay’ın kenarı sözü edilen yıldızdan ve onun yakınındaki bir yıldıza doğru 

ilerlemiş gibi görünebilir. İki şehir karşılaştırıldığında Ay’ın konumu 0,23 derece kaymış gibi 

görünecektir. Buradan da Ay ve Dünya arasındaki mesafenin 400.000 km olduğunu saptanabilir. 

Üçgen şeklinde düşünüldüğünde; eğer taban uzunluğu 1610 km ve yükseklik 400.000 km ise 

tepe açısı 0,23 derecedir (Maclachlan, 2008: 38-39).   

Bu yeni düşünceler Aristoteles takipçisi filozofları rahatsız etmeye başlamıştı. Çünkü 

Aristoteles evreninde gök kusursuzdu. Bu kusursuzluk durumu yeni bir yıldızın fark edilmesiyle 

yıkılabilirdi. Galileo’nun çalışma arkadaşı filozof Cremonini ıraklık açısının ne olduğunu ondan 

öğrenmek istedi. Amacı Galileo’nun tersine yazılar yazmaktı. Yazdığı yazı Galileo için adeta 

mizah unsuruydu, çünkü Cremonini hiçbir fikri olmadığı bir konuda yazmıştı. Yine Floransalı 

Ludovico delle Colombe adındaki bir filozof göksel kusursuzluk üstüne bir kitap yazmıştı. Yeni 

yıldızı kabul ederken bunun ancak gökyüzünde hareket eden bir mercekle insan gözüne 

görünebilir olduğunda ispat edilebileceğini söylüyordu. Bu mercek fikrini alaya alan Galileo, 

Mauri takma ismiyle eleştirilerini yayımladı. Galileo bu eleştirilerinde, Signor Colombo yani Bay 

Güvercin lakabıyla hitap ettiği Colombe’yi küçümsedi. Bu çatışmalar Colombe’nin son anlarına 

kadar Galileo’ya karşı çıkmasına sebep olmuştur (Maclachlan, 2008:39-40 ). 

 

2.8. Yıldız Habercisi/Teleskop 

 

Galileo 1609’un Aralık ayı ile 1610’un Ocak ayı boyunca teleskobuyla yaptığı 

çalışmalarından oluşturduğu eserini Sidereus Nuncius (Yıldız Habercisi) adıyla, Mart 1610 

yılında yayımlamıştır. Galileo bu eserle daha önce kimsenin görmediği şeyleri resmetmiştir. 

Çıplak gözle görülemeyen ve eski düşünürlerin bildiğinden çok daha fazla yıldız olduğunu 

açıklamıştır. Bu tespitle eski düşüncenin mükemmel olduğu iddiası sarsılmıştır. Ay gezegeninin 

de dağlarının olduğunu saptayan Galileo gölgelerin boylarından dağların yüksekliklerini de 

hesaplamıştır. Samanyolu’nun sayısız yıldızı olduğunu ve Jüpiter’in yörüngesindeki hareketi 

süresince ona dört küçük uydunun eşlik ettiğini keşfetmiştir. Bu tespit Kopernik’in iddiasını 

desteklemektedir. Kopernik’e göre eğer Ay Dünya çevresinde dönmekteyse, Ay geride 

kalacaktır. Çünkü Jüpiter’in çevresinde dört uydu dolanmaktadır. Daha sonra 1610 yılında 

Venüs’ün de Ay gibi evrelerinin bulunduğunu tespit eden Galileo, Satürn’ü de fark edecek, ancak 

onu üçlü ve garip halkaları olan bir gezegen gibi görecektir (Ronan, 2003:392). 
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3. GALİLEO’NUN BİLİM TARİHİNDEKİ YERİ 

 

3.1. Tarih Boyunca Fizik 

 

Bilimsel bilgi temelde önceki dönemlerde elde edilen bilgilerin yığılarak birikmesine ve 

bunun sonucu olarak kabul görmesine, ya da karşı çıkılmasına dayanan bir bilgi türüdür. Bu 

sebeple denebilir ki tüm bilim tarihine bakıldığında kendisinden önceki dönemlerin tesiri 

altında kalmamış herhangi bir bilimsel olgu yoktur. Tüm bilimsel gelişme ve ilerlemeler 

zamanla ortaya çıkmıştır. Yine tüm bilim dallarında olduğu gibi; fizik biliminin kapsadığı ana 

sorunsallar ve ilerlemeler, tarihteki öncel çalışmalardan oldukça etkilenmiştir. Bu sebeple 

öncelikle Fizik biliminin oluşumuna tesir eden ve bilhassa Fizik bilimini teorik bir zemine 

yerleştiren Aristoteles’in fizik anlayışından bahsetmemiz elzemdir. 

 Aristotelesçi fizik, iki bin yıllık tarihi boyunca fizik bilimini kavramsal bir zemine 

oturtmuş olması sebebiyle bilimsel tarih sahnesinde kendine önemli bir yer edinmiştir. 

Denebilir ki Aristoteles fiziği, teorik anlamda ilk ayrıntılı ve kapsayıcı teoridir.  Aristoteles, bu 

sistemli dahiyane mirasıyla tüm insanlığı binlerce yıl tesiri altında bırakmıştır. 

Aristoteles kendisi de dahil olmak üzere uzay ve zamanı hatta tüm evreni içine alan ve 

onu çevreleyen bir sistem oluşturmaya çalışmıştır. Çerçevelemeye çalıştığı unsurları da tözsel 

nedenleri bakımından ele almakla beraber, bunlara teolojik bir açıdan bakar. Öyle ki 

Aristoteles’e göre insan sabit bir şekilde evrenin merkezinde olsa da ve hatta her şey onun 

hizmetine sunulmuş ve onun için yaratılmış olarak kabul edilse de, insan evrenin bir parçasıdır. 

Bundan dolayıdır ki Aristoteles’in insandan bahsederken, onun kendisinin ve evrenin nedenini 

bilebilecek kapasitede olduğunu ve doğadan ayrılmamış olduğunu öngörür. İnsan, bu doğası 

sebebiyle şeylerin neliği hakkında sorgulamalar yapar ve cevaplar oluşturmaya çalışır. 

Aristoteles’in evrene bakış açısına göre evren, sınırları olan, belli bir düzen içinde, gayesi belli 

bir bütünlüktür. Bilme kavramına dair görüşleri de bu doğrultuda ilerlemektedir. Öyle ki 

Aristoteles’i izleyen düşünürler “Kopernik’in büyük, hantal, evreninden gerçekten nefret 

ederler”.  Bu anlayışın nedeni ise şöyle açıklanmaktadır: “Tanrının insan tarafından kullanılması 

olanaksız şeyler için bu kadar geniş bir mekanı israf etmiş olabileceğine ihtimal yoktur” (Sobel, 

2000:150). Öyle anlaşılır ki Aristoteles’in evren anlayışında evren insan için olan bir şey 

olmakla beraber, insanın ondan bağımsızlığı, modern döneme dair bir sorgulamadır. Ancak 

şunu not etmek gerekir ki Aristoteles, her bir şeyi kendisinin ilk nedenine göre anlamaya 

çalışmıştır. Ona göre her bir şey kendi nedenini kendi tözünde taşır. Bu açıdan bakıldığı zaman 

evreni insandan ve onun aklından bağımsız olarak var olabilecek bir şeymiş gibi görmek 

mümkündür. Aristoteles’in felsefi tesiri, kendi biliminin içinden doğan bazı kozmolojik 

problemlerle Ortaçağ’da çeşitli eleştiriler alsa da; Ortaçağ ve onun dünyaya bakış açısını 
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belirleyen bir kaynak olmuştur.  

Aristoteles’in fikirleriyle sistemli bir yapı kurmasının sonucu olarak felsefe tarihinde 

önemli bir yere sahip olmasından bahsetmiştik. Öyle ki Kopernik’ten Newton’a kadar birçok 

büyük bilim insanı ve filozof, onun fikirlerine karşı çıkarak ya da bu fikirlerden yola çıkarak 

kendi kuramlarını ortaya atmışlardır. Aristoteles’in bu tarihsel tesiri on yedinci yüzyıla değin 

kendisini göstermiştir (Yıldırım, 1995:10). Bu uzun süreli etki ile Ortaçağ Skolastik anlayışı, 

Aristotelesçi bir temel üzerinden yükselmiş ve dogmatik bir şemada kalmak suretiyle; 

Aristoteles’in eleştirel tavrından da ayrılmamıştır (Grant,1986:21). 

On yedinci yüzyıl boyunca Batı Avrupa’daki bilgiler, kökleri Asya ve Mısır’a kadar 

uzanan, Antik Yunandan ve İslam dünyasından geçerek çeviri yoluyla batıya aktarılmıştır. 

Aristoteles’in gerçek düşüncelerine ulaşmanın yolu, islam düşünür İbn Rüşd’ün Aristoteles 

yorumları aracılığı ile olmuştur. Bu bilgi kaynağının gelmesiyle Aristotelesçi fizik ve bilim 

anlayışı oluşmuştur (Grant, 1986:21.) 

Tarihsel gelişim bakımından irdelendiğinde, fizik biliminin asıl problemlerinin 

astronomi, kozmoloji, teoloji ve metafizik ile yakın bir ilişki içerisinde olduğu görülebilir. Bilim 

felsefesi tarihi açısından bakıldığında fizik ve astronominin ayrılmaz ve birbirini tamamlayıcı 

özelliğe sahip iki dal olduğu söylenebilir. Ondandır ki fizik tarihi üzerine yapacağımız incelemeyi 

bu iki ayrılmaz bilim dalını kapsayacak şekilde ve bu alanda devrimsel kırılmalar yaratmış bilim 

insanları üzerinden yapmaya çalışacağız.  

 

3.2. Galileo’nun Fizik Tarihindeki Yeri 

 

3.2.1. Aristoteles’in Hareket Öğretisi 

 

Aristoteles’e göre Ay-altı evren, Ay-üstü evrenin tam tersi olarak her türlü oluşun ve 

bozulmanın gerçekleştiği bir evrendir. Bu evrende dört temel unsur vardır ki, bunlar 

ağırlıklarına göre yer merkezinden yukarıya göre sıralanırlar; toprak, su, hava, ateş. En ağır olan 

toprak en altta bulunurken; en yukarıda ateş bulunur, çünkü en hafif elementtir.  Ağır cisimler 

hep merkezde bulunur ve hep merkeze doğru ilerlerler. Ağır cisimlerin doğal yeri merkezdir. Bu 

sıralanış biçimi asla yer değiştirmez, doğaldır. Bu dört element yine kuru, ıslak, sıcak ve soğuk 

olmak gibi zıt özelliklerin birleşiminden oluşmaktadır. Bir şeyin varlığının mükemmelliği onun 

Yer’in merkezine ne kadar uzakta olduğuyla anlaşılır. Bundan hareketle merkezde bulunan yer 

mükemmel değilken, aynı zamanda ilk hareket ettirici olan ve en uzak mesafede bulunan Sabit 

Yıldız Küresi en mükemmel olandır (Topdemir, 2011:104).  

Aristoteles, evrendeki her bir şeyin doğal yerine dönme eğilimde olduğunu 

varsayıyordu. Yani bir öğenin baskın gelen elementi neyse ona doğru yöneliyordu. Örneğin bir 



Yusuf Varolun, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

                                                15 

taş, baskın elementi toprak olduğu için doğal yeri olan Yer’e doğru yönelir. Ay-üstü evrende gök 

cisimleri onları taşıyan kürelere sabit bir şekilde dairesel yörüngeler çizerken, Ay- altı evrende 

doğal ve zorunlu olmak üzere iki hareket vardır. Zorunlu hareket bir dış kuvvetin etkisiyle 

gerçekleşirken, bu kuvvet yok olduğunda, cismin baskın olan elementine doğru, yani doğal 

konumuna yönelmesi ise doğal harekettir.  Zorunlu hareketin iki çeşidi vardır: sürekli zorunlu 

hareket ve süreli zorunlu hareket. Eğer cisim hareketini sağlayan kuvvetini her an alıyorsa 

sürekli zorunlu; eğer bu kuvvet ilk hareket ettirmesinden sonra duruyorsa süreli zorunlu. 

Aristoteles kuvvetin rol oynamadığı bir hareket gözlemlememiştir. Bu sebeple kuvvet olmadan 

hareketin de olmadığını kabul eder. Eğer bir cisim, hareketi ilke olarak kendinde taşımıyorsa 

mutlaka bir hareket ettirici vasıtasıyla hareket etmektedir. Yani tüm hareketlerin bir nedeni 

vardır. Zorunlu hareket esnasında hareket ettirici dıştan gelen bir kuvvet iken; doğal harekette 

hareketi sağlayan cismin ağırlığıdır. Günlük tecrübelere uyan bu ilke sağduyuya uyar 

niteliktedir. Bir at arabası, sürekli atlar tarafından çekilip kuvvete maruz kalmadıkça ilerlemez. 

Aristoteles’e göre genel hareket formülü fırlatılan cismin hızının(V), cismin kendisine 

uygulandığı kuvvetle(F) doğru; cismin içinde bulunduğu yerin yoğunluğuyla (R=direnç) ters 

orantılı olması şeklindedir. Bu sav matematiksel olarak şöyle formüle edilebilir: 

 
 

Doğal harekette kuvvet cismin kendi ağırlığı olduğundan daha ağır olan cisim daha hızlı 

hareket etmektedir; zorunlu harekette kuvvet hızı belirler: 

 

  ,          şeklinde formüle edilir. (Topdemir, 2011:105).  
 

 

3.2.2. Galileo’nun hareket öğretisi  

 

Galileo fizik dalında özellikle hareket konusu ile ilgilenmiştir. Galileo bu konuya iki temel 

sebepten yönelmiştir. İlki, o dönemde mekanikle ilgilenmenin yaygın bir uğraş olmasıdır. İkinci 

sebep ise Kopernik’in gök tasarımının ortaya çıkardığı problemleri bir sonuca vardırma 

isteğidir. Galileo’nun asıl tetikleyicisi ise Kopernik ile temeli oluşturulan Dünya’nın hareketinin 

elzem sayıldığı yeni evren düzenidir. O güne kadar ki anlayış Dünya’nın hareket etme 

olasılığından rahatsızlık duymuş ve bu da beraberinde birçok sorun getirmiştir (Topdemir, 

1997:45).  

Buradan hareketle denebilir ki Galileo, De Motu adlı çalışmasında impetusçu mekanik 

anlayışına yakın bir çizgide durmuştur. Impetus kavramı, ilk olarak milattan sonra altıncı yüzyıl 
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filozofu Philiponos tarafından ortaya atılmıştır. Philiponos’un düşüncesine göre bir cisim 

fırlatıldığında kendisinde impetus denilen bir kuvveti bulundurur ve bu kuvvet onun ileriye 

doğru hareket etmesini sağlar. Yine bu impetus tükendiğinde cisim hareketi kaybedip yere 

düşer. Bu kavram Aristoteles’in hareket ile ilgili teorilerinin çökmeye başladığı noktalara bir 

çare olarak Ortaçağ’da üretilmiştir. Çünkü Aristoteles’ e göre tüm hareketler bir nedenden 

dolayı ortaya çıkar ve tüm nesneler ancak hareket ettiriciye sahipse hareket edebilir. Bu ilke 

Aristoteles’in hareket anlayışının temelini oluşturmuştur ( Westfall, 2015:16). 

 Dünyanın hareketsiz olması nasıl bir gerçeklik olarak kabul ediliyorsa bu ilke de bir 

gerçek olarak kabul görmüştür. Çıplak gözle görülen bir atlı araba örneği ele alındığında görülür 

ki, bu ilke bir kesinliğe sahiptir. Öte yandan günlük yaşantı içindeki diğer gözlemler bazı 

sorunların doğmasına sebep olmuştur. Örneğin bir diskin fırlatıldıktan sonra da hareketine 

devam etmesi ya da bir nehir üzerinde giden kayığın kürek çekme durdurulduktan sonra da 

hareketine devam etmesi.  Aristoteles bu problemin çözümünü hareket ettiren nedeni, hareket 

ettiği yere yerleştirmekte görmüştü (Westfall, 2015:17). Yani cisim bir kez kuvveti aldığında, 

aldığı kuvvet bulunduğu ortama da geçer ve bu ortam da cismi bir süre daha hareket ettirir. 

Impetus terimi ise hareket ettiricinin hareket halinde olan cisme aktardığı hareket etkisidir. 

Bahsettiğimiz üzere impetus adlı kuvvet, cisimleri ileri doğru iter ve bu kuvvet bittiği zaman da 

cisimler yere düşer. Yani harekete geçen cisim onu harekete başlatan kuvvetten ayrıldıktan 

sonraki safhada da impetus kuvvetini bünyesinde barındırmalıydı (Topdemir, 1997:46). Oysa 

Galileo için hareket, impetusun bir etkisi olarak anlaşılırsa, impetusun cismin içinde 

kullanılması sebebiyle tükenmesi gereken bir şeydir. Böyle bakıldığında ise hareketin 

sürekliliğinden bahsedilemez.  

 

3.2.3. a) Eylemsizlik Prensibi 

 

Galileo, bu şartlar altında işe Aristoteles’in fikirlerini çürütmeye çalışarak başlar. Daha 

sonraki adımı ise Ortaçağın geleneksel fikirlerini yıkmaya çalışmaktır. Bu adımlarla hareket ve 

mekanik üstüne görüşlerini belli bir temele oturtmuştur. Galileo, öncelikle hareket teriminin 

zeminine eylemsizlik yasasını yerleştirerek işe başlar. Böylece, vardığı netice matematiksel bir 

doğruluk kazanır ve yine bu sebepten önceki dönemlere ait teorileri reddeder. 

Galileo’ya göre tüm karşı kuvvetler es geçildiğinde hareketin nasıl gerçekleştiğinin 

açıklaması ‘’düz bir doğru boyunca sonsuza kadar’’ şeklindedir. Bu sebeptendir ki “eylemsizlik 

hareketi olan düzgün dairesel hareket, çok düzenli bir evrende doğal konumunda bulunan bir 

cismin doğal hareketidir” (Westfall, 2015:20). Bunun sonucu olarak modern fiziğin temel 

anlayışı, eylemsizlik hareketinin doğrusal olduğu yönündeki teori ile oluşturulmuştur (Westfall, 

2015:22). Aristotelesçi anlayışta hareket cismin cevheri ile alakalı bir şeydi ve tüm değişimleri 
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içeriyordu. Örneğin,  ağır bir cismin düşmesi nasıl hareketse bir ağacın büyümesi de aynı şekilde 

bir harekettir.  Bir fidan tüm birikimini bir ağaç olmak için nasıl harcar ve hareketini 

gerçekleştirirse, ağır bir cisim de doğası gereği doğal yerine doğru yönelir (Topdemir, 2015:50).   

Galileo bu konuda Aristoteles’ten ayrılarak hareket ve cisimlerin temel özelliklerini 

ayrıştırmıştır. Düzgün doğrusal hareket, cisme dair içsel bir değişiklik oluşturmamaktadır. Ona 

göre hareket cisimde herhangi bir değişikliğe sebep olmaz. Bunun sebebi hareketin bir durum 

olmasıdır. Nesne bu durumun içindedir. Hareket, belirli bir yerden başka bir yere geometrik 

anlamda yer değiştirmedir. Aynı zamanda nesne hareketi eylerken ve durma halindeyken de 

aynı kalır. Durma hali harekete zıt başka bir haldir. Nasıl durmak için bir güç uygulamak 

gerekmiyorsa, hareket eyleminde de güç elzem değildir. Kuvvetin elzem olduğu durum 

hareketin hızıyla ilgilidir (Koyre, 1994:142). Böylece denebilir ki, hareket nesnede bir değişiklik 

yaratmadığı için nesne aynı zaman diliminde birden çok hareket eylemi gösterebilir. Ancak 

hareket göreli bir kavramdır. Bu da şöyle açıklanabilir: durağan bir cisim kendisinden başka bir 

cisme göre hareket ediyor olabilir. İki cismin hareketi birbirlerine kısıtlama yaratmaz ve 

birbirlerini izlerler ve böylece tek yörüngede hareket ederler. Öyleyse hareket bir değişim 

etkeni sayılmayacağından aynı mantıkla Dünya da hareketli olarak kabul edilebilir. Denebilir ki 

hem hareket etmek, hem de durağanlık aynı seviyede oldukları için bir nedene ihtiyaç duymaz. 

Bu sebeple yalnızca hareketin değişmesi ve sonlanması durumunda bir sebebe ihtiyaç vardır 

(Sarı, 2010:222). 

Görülen odur ki artık hareket ile ilgili sorgulanan konu değişmiş ve soru hareket 

eyleminin nedenine değil, hareketin sonlanmasının nedenine dair olmaya başlamıştır. Öbür 

yandan cismi durduran şey, ilkesel olarak kendisinde olduğu için; cismin durma nedeni ve 

harekete nasıl geçtiğini hesaplamak yapılması gereken tek şeydir (Gür, 2008:117).  Öyleyse 

cisim hareket halindeyken, onu bu halde olmaya devam ettirecek bir kuvvete ihtiyaç 

olmadığından (Koyre, 1994:143) impetus’un tanımı ile ilgili sorun ortadan kalkar.  

Buradan hareketle Galileo için hareket, cisimde herhangi bir değişiklik yaratmayan, bir 

geometrik yerden diğer bir yere doğru yer değişmeyi gösteren durumdur. Bu sebeple hareket 

eylemi ve durgunluk kuvvet gerektirmezken; hız değişikliği için kuvvet, önemli bir etken 

olmaktadır. Eylemsizlik ilkesine göre hareket için kuvvete ihtiyaç olmamakla beraber, kuvvetin 

nihai amacı ivmeyi belirlemektir. Aynı hareketin hızını belirleyen de kat ettiği mesafe olacaktır. 

Eğer aldığı yol değişmezse hızı da değişmeyecektir.  Sonuç olarak görülür ki eğer cisimler 

yukarıdan aşağı doğru salınırsa, hepsi aynı ve sabit şekilde hareket edecektir.  Serbest düşme de 

bu sonuçtan çıkarak tanımlanacak olursa sabit ivmeli bir hareket olarak ifade edilir. Cismin 

sabit düşme sırasında aldığı yol, o süre boyunca geçen zamanın karesiyle doğru orantılı bir 

şekilde değişmektedir  (Yıldırım, 2003:102-103). 

Cismin nasıl düştüğüne bakılmaksızın elde edilen veri, cismin hareket hızının sürekli ve 
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ulaşabileceği düşey mesafeye bağlı olması durumudur. Ancak hava direnci saf dışı bırakıldığında 

her bir cisim yerçekiminden dolayı aynı anda düşecektir  (Unat, 2001:179-180).  Bundan böyle 

hareket nesneye içkin olan bir aşama olmamaktadır. Nesne ve hareket ayrışmışlardır 

(Topdemir, 1997:50) ve bundan dolayıdır ki nesnenin türünün nesnenin hareketini 

belirlemesiyle ilgili soru manasızlaşmıştır. Hareket halindelik ya da durgun olmaklık cismin 

etkilendiği bir şey değildir. Hareketin değiştirdiği tek şey geometrik anlamda uzaydaki yer 

değişikliğidir ve bu cismi özsel bir değişime uğratmaz.  

Denebilir ki Galileo eylemsizlik ilkesiyle hareket ve durgunluğu aynı şekilde sürekli bir 

şey olarak kabul etmiştir. Ayrıca Galileo hareketin sürekliliğinin ayrıca bir kuvvet 

gerektirmediğini göstermek için bazı ön kabullere başvurmuştur. 

Bu ön kabuller ise niteliksel uzayı, Eukleides geometrisinin soyut ve sonsuz uzayı ile 
özdeşleştirme; hareketi boş uzayda cismin konumunda meydana gelen bir durum değişikliği 
olarak görme; hareket ile durgunluğu aynı ontolojik düzeye yerleştirme ve de bilimsel 
yöntemde ideal veya düşünsel olandan yola çıkarak deneye göre kurama öncelik verme 
biçiminde sıralanabilir (Koyre, 1994:142-143). 

Her şeyin aynı miktarda harekete katıldığını söylersek, söz konusu şeyler hareketi 

algılayamayacaktır. Örneğin bir otobüs yolculuğunu ele aldığımızda, yol boyunca otobüsün 

içindeki eşyalar aynı konumda kalacaktır. Bu şekilde eylemsizlik ilkesi geçerli olacaktır. Çünkü 

tüm eşyalar aynı konumda kalacaktır. Denebilir ki her iki nesne de hareket ettiğinde herhangi 

bir fark gözlemlenemeyecektir. Galileo bu olguyu şöyle ifade eder:  

 ‘’Eğer Aristoteles gibi evreni ikiye ayırır, birindeki gökcisimleri için hareketi tanıyıp 

diğerindekini hareketsiz kabul edersek, Dünya’yı ya da geriye kalan evreni hareketli kılmamız 

bir şeyi değiştirmeyecektir.” Aynı sonuçlar elde edilecekse Galileo, bütün evreni Dünya’nın 

etrafında döndürmek yerine Dünya’yı hareket ettirmenin daha mantıklı olduğunu belirtecektir 

(Galilei, 2008:157-158).  

 Galileo Dünya’nın hareketinin neden duyularımız tarafından fark edilemeyeceğini böyle 

açıklamıştır ve ortaya açıklaması gereken yeni bir soru çıkmıştır: Dünya’nın hareketinden dolayı 

şeyler neden uzaya fırlamamaktadır? Galileo bu soruyu da iki tekerin merkezin çevresinde 

dönüşüyle ve iki tekerin bir taşı fırlatabilme kuvvetiyle cevaplamaya denemiştir. (Bkz. Şekil 1.), 

(Galilei, 2008:302).   

 

 



Yusuf Varolun, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

                                                19 

 
Şekil 1. Galileo’nun aynı merkezin çevresinde dönen ve birbirinden 

farklı olan iki teker deneyi 
 

Galileo bu deneyi şöyle aktarır: “A merkezi etrafında dönen, birbirinin aynı olmayan iki 

teker olsun. Küçük tekerin çevresi BG ve büyük tekerinki de CEH olsun ve ABC yarıçapı ufka dik 

olsun ve B, C noktalarından BF, CD teğet çizgileri çekelim ve BG, CH yaylarında BG, CE diye iki 

eşit parça alalım ve iki teker kendi merkezleri etrafında eşit hızla dönüyor olsunlar. İki hareketli 

cismi, örneğin iki taşı B ve C noktalarına yerleştirelim. Bu taşlar BG, CE daire çevreleri boyunca 

eşit hızla dönüyor olsunlar. Öyle ki B taşı, BG kavisini kat ettiği sürede C taşı CE kavisini kat 

etmiş bulunsun: Şimdi diyorum ki küçük tekerin dönüş hızının B taşını fırlatma gücü, büyük 

tekerin dönüş hızının C taşını fırlatma gücünden fazladır “(Galilei, 2008:300).   

 

 3.2.3.b) Serbest Düşme Prensibi 

Galileo, Kopernik astronomisinde yeni astronomi problemlerini çözmeyi bir hedef olarak 
önüne koymuştur. Çözümün ilgi merkezindeki fizik ve de devinim alanlarında olduğunu 
düşünmüştür. Galileo’ya göre, “Yerkürenin devinimli oluşu düşüncesine karşı iki türlü sav 
vardır: Aristoteles’in devinim teorisinden alınmış dinamik savlar ve optik savlar”. Galileo 
bunların her ikisini de çürütmeye çalışmıştır (Erdoğan, 2009:172) 

Ortaya çıkan yeni sorun Aristoteles’in fiziğine dair olmaktadır. Buna göre Aristoteles 

fiziğinde cisimlerin Dünya’ya düşme sebebi kendi doğalarında bulunan evrenin merkezine 

doğru devinme isteğidir. Ancak bu da şu sorunu doğurur: Dünya Güneş’in çevresinde döndüğü 

takdirde evrenin merkezi olamayacağı için nasıl olur da cisimler yere düşerler? (Erdoğan, 

2009:172).  

Aristoteles’e göre eğer bir cisim düşüyorsa bunun sebebi cismin ağırlığıydı. Bu mantıkla 

daha az ağırlıktaki bir cisim kendisinden daha ağır bir cisimden daha hızlı düşecekti. Galileo bu 
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teoriyi deneyle onaylamak istedi ancak bulduğu şey cisimlerin düşme hızlarında farklılık olsa da 

bunun sebebinin havanın kaldırma kuvvetine dayalı olduğuydu. Buradan ilerleyen Galileo 

Arkhimedes’in suyun kaldırma kuvveti ile ilgili teorilerini geliştiriyordu. Arkhimedes’e göre su 

yoğunluk bakımından kendisinden daha zayıf cisimleri kendisinin üstünde tutuyordu. Havaya 

da aynı mantığı uyguladığında cisimler eğer havadan daha az yoğun ise kaldırma kuvvetine 

maruz kalıyordu. Sonuçta düşme hızının ağırlıktan değil yoğunluktan etkilendiğine karar verdi. 

İlerleyen zamanlarda bu düşüncesini ilerleterek havasız ortamda tüm cisimlerin aynı hızda 

düşeceği iddiasını ortaya atmıştır.   

Şekil bakımından doğru olsa da Aristoteles’in hareket anlayışı temelde hiç sağlam 

değildir. Onun hareket anlayışına göre bir cismin durgunluğu itilmemesinden değil de hareketi 

engelleyen sebeplerden kaynaklanıyordu. Bu durumda da bu engelleyici sebepler ortadan 

kalktığında cismin hareketi devam etmeliydi. Ancak reel dünya içinde cismin hareketinin 

tamamıyla serbest olması ihtimal dışıdır. Yapılabilecek olan şey engelleyici sebeplerin ortadan 

kaldırılması değil ancak onların kuvvetlerinin hafifletilmesidir. Bilinir ki pürüzü olmayan bir 

cephede hareketin süresi uzamaktadır. Engelleyici sebeplerin ortadan kaldırıldığı bir ortam 

yaratıldığında da bir cisim hareketini sonsuza kadar sürdürecektir. Fizik biliminin evrensel 

teorisini formülleştirip Aristotelesçi evreni yıkan Galileo, bilimin şekilden daha fazlasıyla 

ilgilendiğini de ortaya koymuştur. Geleneksel ilkeyi adeta yerle bir eden yeni anlayış eskisinden 

iki açıdan ayrılmaktaydı: 1. Tıpkı hareketsizlik gibi hareket de cismin doğal hali olması. 2. 

Dairesel anlamda değil de diğer anlamıyla doğrusal anlamda hareketin doğal olduğunun kabul 

edilmesi. Öyleyse hareket eden bir cismin doğası gereği hareketi düz bir çizgide değişmeyen bir 

hızla gerçekleşmektedir (Yıldırım, 2003:102). 

Galileo, düşme eylemini de aynı açıdan inceler. Yaygın olarak bilinir ki eğer ki atmosfer 

içinde aynı boyuttaki iki cisim serbest bırakılırsa daha yoğun olan cisim zemine daha az 

zamanda ulaşacaktır. Bu bağlamda elde edilen veri ise düşmenin içinde bulunduğu ortam 

sebebiyle bir şekil olayı olmasıdır. Düşme olayının gerçekleşmesini engelleyen sebeplerin, 

örneğin atmosfer etkeninin ortadan kaldırıldığı durumu ele alalım. Bu durumda yoğunlukları 

fark etmeksizin her bir cisim aynı zamanda zemine ulaşacaktır. Yine bu sonuçlar gösterir ki 

düşme olayı sabit bir hıza sahip olmamakla beraber saniyede yaklaşık olarak on metre gibi bir 

artış gösteren hızla gerçekleşmektedir. Bundan dolayı denebilir ki hareket düzgün doğrusal 

olmamakla beraber boşluk söz konusu olduğunda bile bir etkiyle değişebilmektedir. Burada 

anlatılmaya çalışılan etki ise yerçekiminin yarattığı kuvvettir (Yıldırım, 2003:102).  

Cisimlerin serbest düşme boyunca aldığı yol, düştüğü sürenin karesi ile doğru orantılı 

olarak değişmektedir. Matematiksel olarak formüle edilmiş hali şöyledir: 

S= ½ gt2 
S=Düşme mesafesi t= Düşme süresi g= sabit bir değer olup yerçekimi ivmesini 
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simgelemektedir ( Yıldırım, 2003:103) 

Sürtünme kuvveti şu şekilde açıklanabilir: cisimler düşerken ortamdaki hava 

taneciklerine çarpmalarının etkisiyle sürtünme oluşur ve sürtünme kuvveti ortaya çıkar. 

Ağırlıklarına ek olarak sürtünme kuvvetinin ortaya çıkması daha ağır bir maddenin hafif 

olandan daha hızlı düşeceği gerçeğini ortaya çıkarır. Sürtünme kuvvetinin etkisi ortadan 

kaldırıldığında ise ağır olan da, daha hafif olan da aynı sürede aynı mesafeyi kat edecektir. Bu da 

serbest düşme olarak tanımlanır. Havanın saf dışı bırakıldığı bir ortamda yerçekimi nedeniyle 

maddenin bir ağırlığı vardır. Maddenin ağırlığı bu şekilde net ağırlıktır ve de cismin ivmesi ile 

yerçekimi ivmesi aynıdır. Bu sebeple de ağırlık ivmeyi etkileyen bir unsur olmamaktadır. Bunu 

örneklemek gerekirse bir basketbol topu ve bir kuş tüyü aynı zamanda zemine ulaşacaktır. 

 

3.3. Galileo’nun Astronomi Tarihindeki Yeri  

 

3.3.1. Tarih Boyunca Astronomi 

 

Astronomi kelimesi yunanca ‘gök cismi’ ve ‘yasa’ kelimelerinin bir araya gelmesinden 

oluşur. Bu bilim dalı gökcisimlerini ve evreni inceler. Astronomi evreni, gezegenleri ve diğer 

gökcisimlerini inceleyen ve bu cisimlerin oluşum ve evrilme süreçlerini, kimyasal ve fiziksel 

durumlarını ve birbirlerine göre olan konum ve hareketlerini inceleyen bir bilim dalıdır 

(Cevizci, 2003: 639). 

Astronomi ilk olarak tarımsal faaliyetler ve mevsim bilgisi edinmek için ihtiyaçtan doğan 

bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır. Daha sonraları Babil astronomlarının gezegenlerin 

konumlarını yöntemli bir şekilde incelemesiyle gelecekte matematiksel belirlemelere zemin 

hazırlanmış ve böylece astronomi bilimi matematiksel bir zemine oturtulmuştur. 

Yunan astronomisine kadar olgusal düzeyde ilerleyen astronomi bilgisi geometrinin 

dahil olmasıyla kuramsal bir hale gelmiştir. Astronominin geometri tekelinde şekillenmesi 

Pythagorasçılar ile M.Ö. altıncı yüzyıl civarında gerçekleşmişken, matematik Eudoxus ile bu 

alanda kullanılmaya başlanmıştır. Matematiği kullanmaktaki amacı gök cisimlerinin 

konumlarını belirlemek olan Eudoxus (M. Ö. 408 - 355), Ortak Merkezli Küreler Sistemi üzerine 

çalışmıştır. Bu sistem daha sonraları Aristoteles, Kepler ve Newton’a kadar uzayan bir dönemde 

etkisini göstermiştir (Cevizci, 2003: 638). 

Ortak Merkezli Küreler Sistemi, Aristoteles’in düşüncesinde; küre en mükemmel şekle 

sahip olduğu için Evren ve Yeryüzü’nün küre olduğu şeklinde betimlenmiştir. Gezegenler ise 

bağlı oldukları kristal kürelere sabitlenmiş ve değişmeyen bir düzende (Ay, Merkür, Venüs, 

Güneş, Mars, Jüpiter, Satürn) ilerlerler. Aristoteles Ay’ın evreni iki ayrı evrene ayırdığını 

düşünmüştür. Buna göre Yer ve Ay arasındaki bölge Ay-altı Evreni iken; Ay ve Sabit Yıldızlar 
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küresine kadar olan bölge ise Ay-üstü Evreni oluşturur (Cevizci, 2003: 640). 

Ancak matematiğin tam olarak kullanılması Ptolemy ile gerçekleşmiştir. Kendisinden 

önceki düşünürlerin sistemlerinin adeta toparlamasını yapan Ptolemy’nin geliştirdiği sistemde 

Yer evrenin merkezinde hareketsiz bir şekilde durmaktadır ve diğer gökcisimleri onun 

çevresinde mükemmel dairesel hareketlerle dönmektedir. Kilisenin de desteğini alan bu model 

on beş ve on altıncı yüzyılda aldığı eleştiriler ve Kopernik Devrimi ile son bulmuştur. 

16. yüzyılda Kopernik evren bilgisine dair görüşlerin değişmesine sebep olan bir 

devrimi başlattı. Dünya’nın yüceltilip, merkezde düşünüldüğü düzen terk edildi ve Güneş 

merkezli yeni bir sistem kurulmuş oldu. Ancak yeterli kanıtları oluşturabilecek fizik bilgisine o 

dönemde henüz ulaşılmadığı için Güneş Merkezli Sistem de Yer Merkezli sistem kadar etkisiz 

kalıyordu. Bu iki sistem de astronomların odak noktasındaydı ve bu konuyla ilgili ilk kayda 

değer araştırmayı Tycho Brahe, Danimarka Kralı Frederick II'nin talep etmesiyle Hveen 

adasında Uranienborg Gözlemevi'nde yaptı. Önceleri Brahe’ye göre Yer merkezde ve hareketsiz 

idi ancak Ptolemy’nin teorisinin kanıtlanabilirliği şüpheli olduğundan Brahe, Kopernik ve 

Ptolemy’nin teorisinden yeni bir sistem kurmaya çalışmıştır. Çalışmalarını tamamlayamadan 

ömrünü tamamlayan Brahe tüm çalışmalarını Kepler’e emanet etmişti (Cevizci, 2003: 644). 

Kepler, inançlı biri olarak evrenin Tanrı yaratımı olduğuna inanıyordu. Bu inancı onu 

Mysterium Mosmographicum (Evrenin Sırrı) adlı kitabında yayınlayacağı büyük keşfine taşıdı. 

Ancak Kepler’in en büyük keşfi Kopernik’in Güneş Merkezli Sistem’ini geliştirmesiyle 

gerçekleşmiştir. Kepler Öklides’in geometrisini kullanmış ve gezegenleri yörüngelerinde taşıyan 

küreler arasındaki alana beş düzgün çokyüzlü cisim yerleştirmiştir. Jüpiter ile Satürn arasında 

düzgün altıyüzlü; Jüpiter ile Mars’ın arasına da düzgün dörtyüzlüyü uyumlu gören Kepler, o 

zamana kadar çözülmemiş sırları ortaya çıkardığına inanıyordu (Ronan, 2003: 377). 

Kepler’e göre Tanrı, insanı anlayabileceği bir matematiksel evrene göndermiştir. Kepler 

dinsel inancının, savunduğu Güneş Merkezli Sistem’le çatışmadığını düşünmektedir. Kopernik 

ve Kepler gibi Galileo da dini inancının baskısı altında kalmamış ve aklın gösterdiklerini 

savunmaya çalışmıştır. Kilisenin adeta bir dini inanç haline getirdiği Dünya Merkezli Sistem’i 

reddetmiş ve matematik, deney ve gözlem yoluyla bilimde nice devrimlerin oluşmasına önayak 

olmuştur. 

 

3.3.2. Aristoteles Evreni 

 

Aristoteles (MÖ 384-322), Yunan felsefesinin en önemli filozof ve bilim insanlarından 

biridir. İlgi alanı çok geniş olan Aristoteles fizik, biyoloji, kimya, metafizik, mantık, astronomi, 

politika, edebiyat ve daha birçok konuya önemli katkılarda bulunmuştur. Bu katkıları Ortaçağ ve 

Rönesans döneminde de önemli bir rol oynamıştır.  



Yusuf Varolun, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

                                                23 

Aristoteles’e göre yıldızlar küresinin dış yüzeyi evreni tümüyle kapsamaktaydı. Hiçbir 

boşluğun ya da çukurun olmasına imkan olmayan Aristoteles evreninin her yerinde bir çeşit 

madde vardı. Kürenin dışında da hiçbir şey yoktu ancak buradaki hiçbir şey boşluk anlamında 

değildi. Boşluk hiçbir şeyin olmamasıdır. Aristoteles’te boşluk anlamsızdır çünkü madde ve uzay 

birleşiktir (Kuhn, 1997:141). 

Öyleyse, ... göğün ötesinde herhangi bir cisimsel kütle olmadığı, buna olguların olanak 
vermediği de ortadadır. Dünya, bütünlüğü içinde, eldeki maddenin tam toplamından oluşur... 
ve şimdi birden dünya olmadığı, hiçbir zaman olmamış olduğu ve olamayacağı sonucuna 
varabiliriz. Bu dünya tek, bir başına ve bütündür. Ayrıca,... göğün ardında ne yer, ne de 
boşluk olmadığı da açıktır; çünkü bütün yerlerde kütlenin varlığı olanaklıdır; boşluğun 
tanımı (da), şimdi cisim içermiyor olsa bile, içerebilen şeydir.... (Aristoteles 1939: 91). 

Aristoteles’e göre evren tamamen kusursuz bir yapıdadır. Kendi ihtiyacı olan her şey 

yine kendi içerisindedir ve her şeyi kapsayan bir özelliği vardır. Aristoteles’e göre evren 

kusursuzdur. Aristoteles hocası Platon’a göre evrenin içini daha fazla inceler. Buna göre iç 

bölümde tek bir element yani esir (eter) bulunmaktadır. Eter, göklerin elementidir. 

Evren, bir küre şeklindeydi ve Yer kürenin merkezinde bulunuyordu. Sınırları olmasının 

sebebi evrenin sonsuz olamayacağı fikrinden geliyordu. Aristoteles’e göre Yer hareketsizdi. 

Çünkü Yer hareket edebilseydi; Yer üzerinde hızlı rüzgarlar ve çeşitli dengesizlikler olurdu. 

Ancak o zamana kadar böyle bir duruma tanık olunmamıştı. Yıldızların ve gökteki cisimlerin 

dairesel şekilde yörünge üzerinde yaptıkları hareketleri kabul ediyordu. Bu durumu eş merkezli 

kürelerle açıklayacaktı. Ona göre eş merkezli küreler somut fiziksel varlıklar olarak var 

olmaktaydı. Evrenin saydam kristal kürelerden oluştuğunu söyleyen Aristoteles’in ulaşmak 

istediği bilgi, bu kürelerin neden döndüğüydü. Aristoteles’in hareket yasalarına göre hareket 

eden bir cisim sürekli olarak bir kuvvetin etkisiyle hareket halinde kalabilirdi. En dıştaki küre 

olan Yıldızlar Küresi’nin ilk hareket ettirici olduğunu düşünen Aristoteles daha sonra tüm bu 

sistemin asıl hareket ettiricisinin ‘’hareket etmeyen hareket ettirici’’ olduğu savını ileri sürdü 

(Ronan, 2003:108) 

Aristoteles evreni Ay-altı ve Ay-üstü evren olarak ikiye ayırmıştır. Evrenin Ay-üstü 

bölümünde ve orada yer alan gök cisimleri eterden oluşmuştur. Eter kusursuz yapısıyla Ay-üstü 

evreni sonsuz bir mükemmellikle doldurur. Bu sebeple bu bölümde herhangi bir oluş veya 

bozuluş yoktur. Sadece özsel olarak bir değişim yaratmayan yer değiştirme vardır ve bu hareket 

hiç durmadan kendini yineleyen, döngüsel bir yapıya sahiptir. Gök’ün temel maddesi olan eter 

saydamdır. Her gezegen bir küreye çakılır; her gezegen bir küreye sahiptir. Küre hareket 

ettiğinde gezegen de onunla beraber hareket eder. İşte bu hareket ettirici kendisi hareketsiz 

ancak diğer gezegenleri hareket ettiren hareketsiz ilk hareket ettiricidir; yani Tanrı. Tanrı 

sadece ilk hareketi vermiştir. İlk hareket ettirici evrenin çevresinde de bulunur (Topdemir, 

2011:104). 
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…Yine o halde onu (Gök’ü) hareket ettiren bir şey vardır ve aynı zamanda hareket eden ve 
hareket ettiren ancak bir aracı varlık olacağına göre hareket etmeksizin hareket ettiren ezeli 
ebedi töz ve salt fiil olan bu uç şeyin varlığını kabul etmemiz gerekir. Şimdi arzunun ve 
düşüncenin konusu olan şeyler bu şekilde hareket ettirirler. Onlar hareket etmeksizin 
hareket ettirirler. Bu iki kavram en yüksek derecelerinde göz önüne alındıklarında, 
özdeştirler. Çünkü arzunun konusu görünüşteki iyi, akıllı isteğin konusu gerçekteki iyidir. Bu 
durumda ereksel neden, aşkın nesnesi olarak hareket ettirir ve bütün diğer şeyler, kendileri 
hareket ettirildikleri için hareket ederler (Aristoteles, 1996, 1072a26-1072b12). 

Ay-altı evren ise Ay-üstü evrenin tam tersi olarak her türlü oluş ve bozulmanın 

gerçekleştiği bir evrendir. Bu evrende dört temel unsur vardır ki bunlar ağırlıklarına göre Yer 

merkezinden yukarıya göre sıralanırlar; toprak, su, hava, ateş. En ağır olan toprak en altta 

bulunurken; en yukarıda ateş bulunur çünkü en hafif elementtir.  Ağır cisimler hep merkezde 

bulunur ve hep merkeze doğru ilerlerler. Ağır cisimlerin doğal yeri merkezdir. Bu sıralanış 

biçimi asla yer değiştirmez, doğaldır. Bu dört element yine kuru, ıslak, sıcak ve soğuk olmak gibi 

zıt özelliklerin birleşiminden oluşmaktadır. Bir şeyin varlığının mükemmelliği onun Yer’in 

merkezine ne kadar uzakta olduğuyla anlaşılır. Bundan hareketle merkezde bulunan yer 

mükemmel değilken, aynı zamanda ilk hareket ettirici olan ve en uzak mesafede bulunan Sabit 

Yıldız Küresi en mükemmel olandır. 

Arzu edilen ve düşünülen, hareket etmeden harekete geçirir...Ve nihai neden sevgi nesnesi 
gibi hareket ettirir (Aristoteles, 1996, 1072a 26 ve 1072b 3). 

Aristoteles Yer Merkezli Evren Modelini bazı geometrik temellere oturtmuştur. Bu 

ilkeler şöyle sıralanabilir: 

1-Gezegenler dairesel şekilde hareket ederler. 

2- Gezegenler bu dairesel yörüngeler üstünde sabit hızlarla hareket ederler. 

 

3.3.3. Ptolemy (Batlamyus) 

 

Evrenin merkezi Yer ise ve gök cisimleri de onun çevresinde düzgün dairesel bir şekilde 

hareket edip dolanıyorsa; Aristoteles’in gözlemleriyle bazı göksel hareketler açıklanamıyordu. 

Örnek vermek gerekirse Ay ve Güneş nasıl oluyor da Dünya’ya yaklaşıp uzaklaşabiliyordu? 

Ptolemy bunu Yer’i merkezden biraz kaydırarak açıklamaya çalışmıştır. Bu şekil dışmerkezli 

düzenek yani eksantrik olarak isimlendirilmişti. Gezegenlerin gökyüzünde yaptıkları çeşitli 

hareketleri (durmaları, geri dönüşleri) episikl düzeneğiyle açıklayan Ptolemy’nin de mantıksal 

anlamda açıklamalarında eksiklikler vardı. Çünkü yörüngenin daire olması durumunda tüm 

gezegenlerin Yer’e eşit mesafede dolanması gerekmekteydi. Ancak gözlemler sonucunda fark 

edilmiştir ki gezegenler Yer’den kimi zaman uzaklaşırken kimi zaman da yere 

yakınlaşmaktadırlar. Bu sebeple bazen yavaş bazen de hızlı hareket ediyormuş gibi 

gözlemlenirler. Gözlem ve kuram arasındaki ilk çatışma budur. Bu çatışmayı çözmek için ortak 
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merkezli küreler modellemesine yönelen Ptolemy kürelerin sayısını 43’e çıkarmıştır. Sayısı çok 

olan bu kürelerle modelleme zor olduğundan iki geometrik düzenek geliştirilmek istemiştir. Bu 

iki düzenekle Yer Merkezli Model’in uzunca bir süre egemen model olmasını sağlayan yine 

Ptolemy (Batlamyus)’tur. Ptolemy (Ptolemaios) çok önemli çalışması olan 13 bölümlük 

Matematik Koleksiyonu (Almagest) adlı eserinde gök cisimlerinin hareketlerini ve bu 

hareketlerdeki düzensizliği anlamaya çalışmıştır. Bunu yaparken matematiksel bir anlatım 

kullanan Ptolemy, Aristoteles fiziğinden yararlanmıştır. Ptolemy’nin amacı Yer’in sabit 

durduğunu veya durması gerektiğini kanıtlamaya çalışmaktı. Diğer yandan Yer’in sabit 

olduğunu ve evrenin merkezinde bulunduğunu ispat etme yoluna gitmiştir. Ona göre sabit 

yıldızlar da, bir küre gibi hareket etmektedir. Bunu geometrik bir şekilde resmetmeye 

çalışmıştır. Ptolemy’e göre evren küreseldir ve Yer, sabit bir şekilde evrenin merkezinde 

hareketsiz durmaktadır. Yer’in hareketleri ona göre imkansızdır. Çünkü eğer günlük ve yıllık 

görünümler Yer’in hareketlerinden kaynaklansaydı; her şey uzaya doğru gider ve parçalanırdı. 

Sonuç olarak Yer yok olurdu. Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter, Satürn ve sabit yıldızlar 

Yer’in çevresinde dairesel hareketlerle ve belirli hızlarla dolanırlar. Evrenin sonu Sabit Yıldızlar 

Küresi’dir (Topdemir, 2011:106).  

Ptolemy geliştirdiği bu Yer Merkezli Evren Modeli ile İslam dünyasından Ortaçağ Batı 

dünyasına kadar -temele sadık kalınarak yapılan bazı değişiklerle- etkili olmuştur. Ortaçağ 

Hristiyan dünyasında Aziz Thomas Aquinas (1225-1274)’ın çalışmalarıyla Aristoteles’in evren 

modeli, astronominin de temeli olarak görülmeye başlamıştır. Aristoteles önce kilise tarafından 

dışlanmışken daha sonra öğretileri dini metinlerle uyuşturulmaya çalışılmıştır. Thomas 

Aquinas’ın bunda büyük rolü olmuştur. Yer Merkezli Evren Modeli Aquinas ile Hristiyan 

dünyasında kabul edilebilir bir şekle sokulmuştur. Aquinas’a göre Yer’in evrenin merkezinde 

olmasının sebebi insanın Yer üzerinde yaşamasıdır. Çünkü Aquinas’a göre Tanrı’nın Dünya’yı 

yaratma amacı insandır. Düşüncelerini bu noktada bırakan Aquinas, bu kuramı varsayımsal 

saysa da ondan sonra gelecek olan Hristiyan düşünürler bu modeli dini inanç haline 

getirmişlerdir. Bu tarihten sonra dini bir dogma haline gelen bu model eleştirilere kapalı bir 

hale gelmiştir. Yer Merkezli Evren Kuramı kendisi de bir Hristiyan din adamı olan Mikolah 

Kopernik Güneş Merkezli Evren kuramını ortaya attığı 1543 yılına kadar tek başına hüküm 

sürmüştür. 

 

3.3.3. a)Kopernik’in Ptolemy kozmolojisini basitleştirmesi 

 

Kopernik’in kozmolojisi, gezegenlerdeki hareketlerin kendine özgülüğünü açıklaması 

bakımından Ptolemy’nin sisteminden görece daha iyidir. Mars, Jüpiter ve Satürn yaklaşık olarak 

yılda bir kez yıldızlardan oluşan bir yerde halkalı bir yol izlerler. Aşağıda bulunan şekilde 
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Mars'ın izlediği bu şekildeki bir yol görülebilir. Kalın çizgi Mars'ın 3 Eylül 1996 ile 18 Eylül 1997 

tarihleri arasında takip ettiği yolu göstermektedir. 10 Şubat 1997 ve 30 Haziran 1997 

tarihlerinde Mars durduğu, ters yöne gittiği sonra tekrar durduğu ve sonra tekrar ileri yönde 

hareket ettiği görülmektedir. 

 

 
Şekil 2. Mars’ın İzlediği yol. ( J.MacLachlan - Galileo Galilei; İlk Fizikçi kitabından 

alınmıştır.) 

 

Ptolemy Yer Merkezli Sistem’inde bu halkalı harekete yer vermek için Mars’ı, merkezde 

Dünya’nın olduğu, dönen bir çemberin üzerine yerleştirmiştir. Başka bir gökbilimci olan Brahe 

ise küçük çemberin merkezini Güneş olarak göstermiştir. Kopernik ise Dünya’nın Güneş’in 

çevresinde döndüğünü söylediğinde, sisteminde Mars’ın halkalı hareketini doğal bir hareket 

olarak göstermiştir. Mars’ın bu hareketi göze öyle görünen ve yanılsamalı bir harekettir. 

Öyleymiş gibi görünmesinin sebebi Güneş etrafında dönen Dünya’nın Mars’tan daha hızlı 

olmasıdır. Dünya Güneş’e daha yakındır bu sebeple Mars’ı geçer, onun hızını yakalar ve 

gerisinde bırakır(Maclachlan, 2008: 98). 

 

3.3.3. b)Tycho Brahe 

 

Kopernik on altıncı yüzyılın ilk yarısına damgasını vurmuşken, aynı yüzyılın ikinci 

yarısında onu Tycho Brahe(1546-1601) izlemiştir. Brahe teknik anlamda Kopernik’ten daha 

yetkindir fakat ikisinin de birbirlerine göre zayıf ve güçlü yanları bulunmaktadır. Bu güçlü ve 

zayıf yanlar ikisinin de Kopernik Devrim’inde önemli rol oynamasına neden olmuştur. Brahe 
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daha geleneksel düşünce yapısıyla Ptolemy geleneğinden Kopernik kadar kolay 

vazgeçememiştir. Hayatı boyunca Kopernik karşıtı olan Brahe astronomik anlamda yenilik 

getirmese de, gözlem tekniklerinde ve hesaplamalarında büyük yenilikler ortaya çıkarmıştır. 

Yeni aletler tasarlayan ya da eski aletleri düzelten Brahe, yıldızların konumlarına ilişkin 

hesaplamalar için birçok yeni teknik geliştirmiştir. En göze çarpan şey ise gezegenleri bazı 

konumlara geldiklerinde değil de, gökyüzündeki hareketlerine göre düzenli olarak 

incelemesidir. Günümüz teknolojisinin teleskoplarıyla yapılan gözlemler ve Brahe’nin çıplak 

gözleriyle yaptığı gözlemler arasında bir dakika gibi çok küçük hata payları vardır. Gezegen 

konumlarına dair yaptığı gözlemlerde ise en fazla dört dakikalık hatalar yapan Brahe’nin 

gözlemleri eskiçağ verilerinin yanlışlarından astronomiyi büyük ölçüde kurtarmıştır. Bu 

gözlemleriyle Brahe gezegenler sorununun tekrar ortaya çıkmasına da neden olmuştur.  

Kopernik’in kuramıyla hiçbir gezegen gözlemi ona göre asla uyuşmuyordu. Kopernik’i 

reddetmesinin birçok nedeni olan Brahe, özellikle Kopernik’in kuramındaki Satürn ile yıldızlar 

arasına paralaks devinimin gözlenememesini açıklamak için konulan boş uzay teorisiyle 

uğraşıyordu. Yeni aletleriyle bu paralaksı arayan Brahe, sonuç olarak istediğini bulamayınca 

Dünya’nın devindiğini reddetti. Ona göre olabilecek tek şey Satürn ile Yıldızlar Küresi arasında 

Satürn ile Güneş arasındaki mesafenin yüz katı kadar uzaklık olmasıydı. Yine de gerçekten 

önemli bir astronom olan Brahe, De revolutionibus’un matematiksel anlamdaki başarısını kabul 

ediyordu. Yine de Dünya’nın devinimine dair olan düşüncesi değişmemişti. Dayanak noktasını 

zayıf bulan Brahe, Ptolemy sisteminden de kuşkuluydu. Bu sebeple üçüncü bir sistemi ortaya 

attı. Bu sistemde Dünya sabittir ve yıldızlar küresinde durur. Yıldızların günlük çemberleri bu 

kürenin günlük dönüşüyle açıklanır. Bu sistemde de Ptolemy sistemindeki gibi yıldızlarla 

birlikte Güneş bir dış küre aracılığıyla batıya doğru hareket eder. Ay ve diğer gezegenler de 

kendi yörüngeleri doğrultusunda doğuya doğru hareket ederler. Ay ve Güneş’in yörünge 

çemberlerinin merkezi değişmez, hala Dünya’dadır fakat diğer beş gezegenin yörünge 

merkezleri Dünya değil Güneş’tir. Herakleides’in sisteminin geliştirildiği bu kuramda Merkür ve 

Venüs’ün yörünge merkezleri Güneş’tir (Kuhn 2007: 326- 328). 
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Şekil 3. Brahe’nin sistemi (Kuhn, Kopernik Devrimi kitabından alınmıştır sayfa 329) 
 

Kopernik’in De Revolutionibus (Göksel Kürelerin Devinimi Üzerine) kitabındaki 

sorunlara uzlaşmacı bir şekilde yaklaşan Brahe, Kopernik’in matemetiksel uyumlarından 

vazgeçmeden, devinim yasaları ve paralaksın olmamasını bağdaştırmaktadır. Brahe’nin sistemi, 

matematiksel açıdan bakıldığında Kopernik’in sistemine denk görülebilir. Mesafelerin 

saptanması, alt gezegenlerin devinimlerinde meydana gelen görünürdeki sapmalar ve 

Dünya’nın devindiği görüşüne dair tüm matematiksel uyumlar Brahe’nin sisteminde de 

bulunmaktadır. (Kuhn, 2007:330) 

Brahe’nin sisteminde ona özgün bazı uyuşmazlıklar bulunmaktadır. Gezegenlerin 

birçoğu merkezden çokça uzaklaşmışken; evrenin geometrik merkezi bazı gök devinimlerinin 

merkezinde değildir. Brahe’nin kozmolojisi teknik açıdan bazı eksikliklerden kurtulma imkanı 

tanıdığı için Kopernik karşıtı birçok astronomu cezbetmiştir. Kopernik’ten aldığı matematiksel 

avantajı elinde tutan Brahe fiziksel, kozmolojik ve teolojik sorunları dışlamıştır. Brahe’nin 

sisteminin önem kazandığı nokta da budur. Çünkü bu sistem adeta kusursuz bir uzlaşma 

sunmaktadır. Belki de bu sistem varlığını bu uzlaşmacı tavra borçludur. Ptolemy yanlısı birçok 

astronom Brahe’nin sistemine yönelmiştir. Brahe’nin sistemi adeta Kopernik’in De 

Revolutionibus (Göksel Kürelerin Devinimi Üzerine) kitabının eksiklerle dolu bir kopyası gibidir. 
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Ancak Brahe bunu hiçbir zaman kabul etmemiştir. Kendi sistemini kurmadan önce Ptolemy ve 

Kopernik sistemini ayrıntılı olarak araştırmış olsa da, ona göre sisteminde Kopernik’ten alınmış 

bir şey yoktur. Brahe’nin diğer iki filozoftan öğrendiği şeyler onun kendi sistemini nasıl başarıya 

çabuk ulaştıracağına dair yaptığı ataklarda etkili olmuştur (Kuhn, 2007:333). 

Brahe’nin Kopernik’i eleştirirken bir yandan da gösterdiği uzlaşmacı tutum gösteriyor 

ki; Brahe de, diğer çağdaşları gibi geleneksel düşünce yapısından kurtulamamıştır. Diğer yandan 

Brahe’nin çalışmalarının etkileri tam bir muhafazakarlık çerçevesinde incelenemez. Çünkü 

Brahe, Aristoteles-Batlamyus evreninin temel taşlarını reddetmiştir. Brahe’nin ardından 

gelenler de, uzun sürse de daha sonra Kopernik tarafına geçmişlerdir. Brahe sistemi sayesinde 

astronomların birçoğu Kopernik’in astronomide öne sürdüğü matematiksel problemler ile 

tanışmışlardır. Bunun sebebi Brahe ve Kopernik’in sistemlerinin geometrik açıdan bakıldığında 

aynı olmasıdır. Brahe’nin yaptığı kuyrukluyıldız gözlemleri, birçok astronomun gezegenleri 

yörüngelerinde taşıyan şeffaf küreler olduğuna dair eski varsayımı terk etmesine yol açmıştır. 

Yukarıda bahsettiğimiz şekil abc’de görüldüğü üzere Brahe’nin sisteminde Mars’ın yörüngesi 

Güneş’in yörüngesini kesmektedir. Bu durum düşünürleri Mars’ın da, Güneş’in de taşıyıcı 

küreleri olmaması fikrine yöneltecektir. Çünkü bu iki küre eğer taşıyıcı küreleri olursa sürekli 

birbirlerinin içine geçecek ve birbirlerinin içinde devinecektir. Yine Güneş’in küresi, Merkür ve 

Venüs’ün kürelerinin içinden geçer. Kısaca şeffaf küreler savından vazgeçen Brahe, Kopernik’in 

sistemine bir anlamda onay vermiş olur. Çünkü Kopernik de gezegen devinimlerinin sebebi 

olarak bu küreleri göstermiştir. Sistemde ne kadar değişiklik olursa olsun Aristoteles 

kozmolojisi küreler bakımından katıydı. Geleneksel anlayışta yaşanan kopmalar Kopernik 

takipçilerinin faydasına olmaktaydı. Brahe’nin sistemi de bu kopuşlara önemli bir örnekti. 

Tarihsel açıdan bakıldığında anlaşılıyor ki, Kopernik’in De Revolutionibus (Göksel Kürelerin 

Devinimi Üzerine) eseri astronomi tarihinde önemli kırılmalar yaratmış ve bilimsel anlamda 

önemli değişiklilere sebep olmuştur (Kuhn, 2007:334-335). 

Brahe’nin gözlemleri, döneminin astronomlarını yeni bir kozmolojnin varlığına 

yöneltmekte büyük başarı sağlamıştır. Bu gözlemler sayesinde Kepler, gezegenler problemine 

ilk kesin çözümü bulacaktır. Brahe’nin gözleminden elde edilen veriler Gök’ün değişmez olduğu 

fikrinin sorgulanmasına sebep olmuştur. Kepler, 1500’lü yılların sonuna doğru daha mesleğinin 

başındayken gökte yeni bir gök cismi fark etmiştir. Kolluk takımyıldızında bulunan ve Büyük Ayı 

takımyıldızının tam olarak karşısında bulunan bu gökcismi oldukça parlaktır. Bu keşfin ilerleyen 

on sekizinci ayında bu gökcismi silikleşmiş ve bir süre sonra tamamen gözden kaybolmuştur. Bu 

yeni olgu, herkesin ilgisini çekmiştir. Her yerde astronomlar tarafından aranan bu ‘yeni yıldız’ 

astronomlara göre bir kuyruklu yıldız değildi. Çünkü kuyruğu olmayan bu yıldız, yıldızlar 

küresinde hep aynı yerde görünüyordu. Eğer bu gökcismi bir yıldız olarak kabul edilirse 

‘değişim ve bozulmanın asla gerçekleşmediği gök’ fikri sarsıntıya uğrayacaktı. Ay-üstü bölge 
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bozulacaktı. Diğer bir yandan bu gökcismi bir yıldız olarak kabul edildiğinde Dünya da bir 

gezegen olarak kolaylıkla tanımlanabilecekti. Çünkü geçici şeyler artık gökte de 

gözlemlenebiliyordu. Bu, kozmoloji alanında yeni bir isyanın da gerekçesi olmuştu. Gözden 

kaybolan bu yeni yıldızdan sonra kanıt sunmak zorlaşsa da Brahe 1585’ten 1596’ya kadar 

ayrıntılı olarak birçok gözlem yapmıştı ve Ay-üstü evrende olagelen birçok değişimi 

ispatlayabileceği, kuyrukluyıldızlara dair veriler elde etmişti. Ancak ölçülebilir bir paralaks 

gözlemlenmediğinden bu kuyrukluyıldızlar da Ay küresinin ötesinde konumlandırılmıştır. Daha 

önceki dönemlerde ise kuyruklu yıldızlar, kristal kürelerle doldurulan bir alanda deviniyorlardı. 

Brahe çağdaşlarının çoğunu, birçok gözleme dayanan kanıtlara rağmen ikna edememiştir. 

Brahe’ye karşı olan saldırılar, genelde görülen kuyrukluyıldız ve novaların Ay-altı evrene ait 

olduğuna dair, değişmez gökler ispatı çabasındaki eleştirilerdi. Brahe adeta Kopernik kadar sert 

tepkiler alıyordu. Yine de Brahe, astronomların birçoğunu Aristoteles kozmolojisinde bir hata 

olabileceğine dair ikna etmeyi başarmıştır.  

O dönemde bazı yıllarda ve sıklıkla ortaya çıkan bir kuyrukluyıldız çıplak gözle 

görülebilecek kadar parlaktır ve Ay-üstü bölgeye ait olduğu kanısına varılmıştır. Bunun 

sonucunda Ay-üstü evreninin değişebilirliği kabul edilince Kopernik’in anlayışı adeta bir zafer 

kazanmıştır. Kopernik öldükten bir sonraki yüzyılda astronomide yapılan tüm gözlemler 

Kopernik kuramını haklı çıkaracak şekilde ilerlemiştir. Ancak bu kuyrukluyıldızlar ve göklerin 

değişebilirliği Brahe’den de önce görülebilir ve anlaşılabilirdi. Ancak onaltıncı yüzyılın ikinci 

yarısı ile beraber bu değişebilmiş ve Kopernik ile bilimsel bir devrim yaşanmıştır. De 

revolutionibus Orbium Coelestium (Göksel Kürelerin Devinimi Üzerine) kitabı bilim tarihinde 

adeta bir dönüm noktası olmuştur (Kuhn, 2007: 336-339). 

 

3.3.3. c) Johannes Kepler 

 

Brahe’nin çalışmaları astronomi ve kozmoloji dünyasındaki reformlara büyük katkılar 

sağlamıştır. Kopernik karşıtı olmasına rağmen, istemeden de olsa bu reformlara katkıda 

bulunmuştur. Brahe’den sonra Kopernik’in araştırmalarının ardından gelen problemlerin en iyi 

açıklamasını yine Brahe’nin meslektaşı olan Johannes Kepler(1571-1630) yapmıştır. 1600 

yılında Brahe’nin asistanı olan Kepler, Brahe’nin ölümüyle beraber onun çalışmalarından kalan 

verilerden oldukça yararlanmıştır. Kepler ömrü boyunca bir Kopernikçi olarak yaşamıştır. İlk 

önemli çıkışını “Mysterium Cosmographicum” (Kozmografik Gizem) adlı kitabının 1596’da 

yayımlanması ile yapan Kepler, Kopernikçi anlayışını açıkça ortaya koymuştur. Gezegen 

sayılarını esas alarak Güneş Merkezli Sistem’i kanıtlamaya çalışan kitapta Kepler, Tanrı’nın 

neden yedi yerine altı gezegenli bir sistem yarattığını göstermeye çalışmıştır. Ptolemy 

sisteminde Ay bir gezegendir ve Kopernik sisteminde ise yedi yerine altı gezegen vardır. Oysa 
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Tanrısal sistemde beş ve sadece beş düzgün katı cisim var olabilirdi. Eğer Satürn’ün yarıçapı ile 

gösterilen bir kürenin içine bir küp konulursa, bu küpün içindeki kürenin yarıçapı Jüpiter’inki 

kadar olur; ve sırasıyla böyle gider. Beş düzgün cisim, altı küre arasında kalan bölgeleri 

tanımlamaktadır. Sadece beş düzgün cisim var olduğundan sadece altı gezegen var olmaktadır. 

 Kopernik gibi Kepler de evrenin geometrik ilkelerden yapılma olduğu ilkesine sıkı 

sıkıya bağlanmıştı. Kepler iki kuşak sonra gelmesiyle, Kopernik sisteminin başarısız olduğu 

tarafı görme fırsatına sahip olmuştu. Kepler’in çalışması, Kopernik sisteminin Yeni Platoncu 

ilkelerle geliştirilmesini sağlamıştır. Kepler’e göre astronomi, gözlemleri sayabilen bir 

matematik aygıtlar kümesi olmanın ötesine geçmeliydi. Kuram, kusursuz fizik ilkeleri kadar bu 

ilkelerin sebeplerinden gezegen hareketlerinin anlaşılması üzerine de olmalıydı. Kepler en 

önemli çalışmasına Mars´ın Hareketlerinin Bir Yorumuyla Açıklanan Göksel Fizik ya da Nedenler 

Üzerine Kurulmuş Yeni Astronomi adını verdi. Kepler’den önce Aristoteles’ten beri yaklaşık iki 

bin yıllık zaman diliminde inanılan şey göklerin kristal kürelerden yapıldığıydı. Gökler kusursuz 

ve değişmezdi. Göklerde yalnızca oraya özgü olan, kürelerin eksenleri çevresinde devinmesi 

hareketi ancak kusursuz dairesel hareketle mümkündü. 

 Kopernik, kitabının isminde göksel kürelerden bahsetse de varlıklarına inanmıyordu. 

1572 yılında yeni bir yıldızın ve 1577 yılında bir kuyrukluyıldızın Brahe tarafından 

gözlemlenmesi, Ay-üstü evrenin kusursuzluğunu bozuyordu. Çünkü kuyrukluyıldızın hareketi 

bu mükemmel değişmezlik ilkesiyle uyuşmuyordu. Kristal küreler fikri bittiğinde yeni bir gök 

fiziği anlayışı ihtiyacı doğmuştu.  Fiziksel nedenler ve geometrik çalışmaları birlikte yürüten 

Kepler’e göre bu iki alan gerçeğin farklı yüzleriydi. Kepler’in kullandığı ilkeler bir bakımdan 

Aristotelesçi anlayışın önermelerinin bir şekliydi. On yedinci yüzyıl farklı ilkeler benimsese de 

diyebiliriz ki, Kepler modern gök mekaniğinin kurucusudur. Çünkü Kepler binlerce yıldır kabul 

gören kristal gök yapısını çürütmek için kategorik olarak büyük bir kararlılıkla uğraşan ve 

göksel hareketlere yeni problem kümelerini getirmek isteyen ilk kişidir. Kepler, gezegen 

hareketlerini yöneten kuvvetleri anlamaya çalışmıştır. Yörüngeleri yer mekaniğindeki ilkelerle 

açıklamaya çalışmıştır. Böylece yersel mekanik ilkeler sadece hareket incelemesinin yerini 

almıştır. Kepler’in ilkeleri daha sonra yetersizleşse bile Kepler bu ilkelerden yola çıkarak -bugün 

de doğru kabul edilen- gezegen hareketlerine dair birçok yasaya ulaşmıştır. 

 Kepler’in amacı, gerçek matematiksel yapı ve fiziksel nedenleri öğrenmekti. Bu 

nedenlerin gözlemlere uymasını isteyen Kepler, doğaya apriori öğeleri uygun bulmuyordu. 

Diğer bir yandan kabul edilmiş gözlemlere güvenmeyen Kepler, Brahe’nin titiz gözlemler 

yaptığını biliyordu ve onun gözlemlerinden ve çalışmalarından kalan verilerden oldukça 

yararlanma yoluna gitmiştir.  

Kepler için Mars, en önemli çalışma konularından biriydi. Kepler’e göre Güneş sistemi 

yapısal bir birliğe sahipti. Mars konusundaki fikirlerini de diğer gezegenlere uyguladı. 1609’da 
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Astronomia Nova isimli eserini yayımladı. Hem bir otobiyografi hem de ayrıntılı araştırma olan 

bu eser Kepler’in düşünme sistemindeki gelişmeyi ortaya koymaktadır. Bir yandan binlerce 

yıldır süregelen dairesel yörünge düşüncesinden kurtulduğu, diğer yandan da mekanikçi evren 

anlayışına yöneldiği anlaşılıyordu. Yunan felsefesinin başından beri astronomlar göksel 

hareketleri düzgün dairesel hareketlerle açıklıyordu. Kepler Mars’ı incelerken öncelikle dairesel 

hareket varsayımıyla başlamıştır. Ancak o aslında farklı bakmaktadır. Önceki astronomlar 

gezegenlerin konumları için asıl taşıyıcı daireler teorisini kullanıyordu. Yarıçapların ardarda 

yerleşmesiyle vektörel toplamalar yapılıyor ve sonuç gezegenin gözlemlendiği nokta oluyordu. 

Ancak Kepler, kristal kürelere değil gezegenlerin belli yörüngelerde devindiğine inanıyordu. 

Kepler’den önce kimse gezegen yörüngelerinin ebedi olduğunu iddia etmemiştir. Öncelikle 

Mars’ın yörüngesini dairesel hareketlerle incelese de kanıtlar doğrultusunda, Mars’ın değişken 

hızla yörüngesinde devindiğini kabul etmiştir. Sekiz dakikalık bir hata payıyla başarısız olan 

Kepler, Brahe’nin gözlemlerinin daha önemli olduğunu düşünmüştür. Bu konudaki 

düşüncelerini şöyle ifade etmiştir: ”Mademki İlahi lütuf bize Tycho Brahe gibi, yaptığı gözlemler 

sayesinde bu hesabın Mars´taki sekiz dakikalık hatasını ortaya çıkartabildiğimiz, çok gayretli bir 

gözlemci bahşetmiş bulunuyor, Tanrı´nın bu lütfunu değerlendirmeli ve ondan minnetle 

yararlanmalıyız”.  

Brahe’den daha fazla yararlanmaya karar veren Kepler, iki yıl emek verdiği Mars 

çalışmasını bırakıp, Yer’in yörüngesiyle ilgilenmeye başladı. Mars üzerinde kullandığı ilkeleri 

geliştirip Dünya’nın hızıyla, Güneş’e olan mesafesinin ters orantılı olduğu sonucuna ulaştı. Bu 

sonuç daha sonra Newton tarafından yanlışlanacaktır. Ancak bu hız yasası araştırmaları 

Kepler’in bugün de geçerli olan ikinci yasasına ulaşmasını sağlamıştır. Bu ikinci yasa 

gezegenlerin hareketleri hakkındadır. Eğer hız Güneş’e olan mesafeye göre ters orantılı olarak 

değişmekteyse, Güneş’ten yörüngenin her bir küçük dilimine olan mesafe, gezegenin o dilimi 

geçerken harcadığı zamanla doğru orantılı olmalıydı. Oysa küçük dilime doğru giden o 

mesafelerin toplamı, gezegenin o dilim boyunca hareket ettiği sırada yarıçapı taradığı alandır. 

Bu teori matematiksel olarak bir temele sahip değildi. Ancak varılan sonuç doğruydu. Alanlar 

yasası daireden vazgeçilmesi açısından doyurucu olmuştur. Daha önce gezegenlerin yeri düzgün 

hızla devinen yarıçapların vektörel toplamlarıyla hesaplanıyordu. Çok daireli bu sistem ortadan 

kalktı ve yerine düzgün olmayan hızla hareket eden tek bir daire geldi. Kepler alanlar yasasını 

hatalı da olsa hızlar yasasından çıkarsamıştır.  

Hızlar yasasına göre Güneş’e yüklenen merkez olma görevi evrende öncelikli bir öneme 

sahipti. Tüm ışık ve ısının kaynağı Güneş, tüm hareketlerin de kaynağıydı. Kepler’e göre 

Güneş’te tekerlek parmaklarını anımsatan bir güç ışıması mevcuttu. Ancak Kepler’in gök 

mekaniğine göre gezegenin teğet yörüngeden geriye gelerek Güneş çevresinde durmasını 

sağlayacak bir şey yoktu. Daire öyle yer etmiş bir kalıptı ki belki de Kepler, Aristoteles 
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mekaniğinin temel varsayımlarından vazgeçemiyordu. Çünkü o da, bir cismin onu hareket 

ettirici bir şey olduğu sürece hareket halinde kalacağını düşünüyordu (Westfall, 1994:5-9). 
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4. GALİLEO’NUN BİLİM FELSEFESİNDEKİ YERİ  

 

4.1. Nedensellik Anlayışı 

 

Genel bilimsel anlayışa göre bilim, Aristoteles’ten sonra amacını nedensellik olarak 

belirlemiştir. Bilimdeki asıl amacı nedenselliğe indirgeyen Aristoteles’ten itibaren bilimin asıl 

amacının nedensel açıklama olduğu anlayışı bilimsel topluluklarca yaygın olarak kabul edilen 

bir anlayıştır (Topdemir, 1997:44).   

Nedensellik anlayışı ile Galileo, kendinden önceki baskın ve geleneksel anlayışı 

değiştirmiştir. Galileo’nun bilim tarihine yaptığı katkılar bu bakımdan önemli bir noktadadır. 

Galileo’dan önce Bacon deneyi öne çıkarırken, Descartes ise geometriyi öncelemiştir. Fakat 

onların düşüncesindeki problem, bu iki yöntemin beraber kullanılarak bilgiye ulaşma 

konusunda çok önemli bir yere sahip olduğunu hafife almalarıdır. Bacon matematiğin bilim için 

öneminin can simidi etkisini fark etmezken, Descartes daha çok metafiziksel bir doğa anlayışı 

üzerinde durup gözlem içermeyen bir yöntem izledi. Galileo’da ise matematik, bilgiye ulaşmada 

yol gösterici ve kendini tekrarlamayan fakat artarak gelişen bir araçtır. Doğa, kendi içsel yapısı 

gereği tek yöntem veya araçla ele alınabilecek kadar küçük bir alandan oluşmaz. Çünkü doğa 

zorunluluktan doğan ve insan aklına zorunlu olmayan özgül bir yapıya sahiptir ve onun dili de 

matematik dilidir. Bu dili bilmeden onu anlamak mümkün değildir. Bu dili anlamak için de onun 

sembollerini bilmek ve anlamak gerekir. İnsanlar dış dünyayı duyularıyla algılarlar. Bilimin 

nihai amacı insan aklından bağımsız olarak var olan, matematikle anlaşılabilecek ve 

duyularımızla algıladığımız bu dış dünyanın bilgisini edinmektir. Doğa matematikle doğrudan 

ilişki içinde olduğu bir yapıya sahip olduğu için, onu anlamanın temel gereksinimi de 

matematiktir. Öyle ki evren matematikle işlenmiştir ve bu, matematiğin doğaya dair olan her 

şeyi çözmemizdeki anahtar olduğu açıktır.  

Matematiğe bu denli büyük önem veren Galileo’ya göre, bilimde asıl önemsenmesi 

gereken şey olgulara nedensel bir bakış açısıyla bakmaktır. Denebilir ki neden’e odaklanmaktır. 

Bu amaçla Galileo ereksel nedensellik yerine daha kapsayıcı ve doğru sonuçlar veren neden-

sonuç odaklı bir nedensellik anlayışını temel almıştır. Yüzyıllardan beri süregelen yaratıcı odaklı 

anlayıştan vazgeçilmiş ve evrene ait olan, evren odaklı bir neden-sonuç bağıntısının üstünde 

durulmuştur. Neden de sonuç da birbirleriyle bağlantılı olup birinin varlığı, diğerinin de varlık 

nedenidir. Yine ikisi de birbirlerinin değişmelerinden sorumludurlar. Çünkü neden ortadan 

kalkarsa sonuç da ortadan kalkacaktır. Galileo’nun ortaya koyduğu bu modern nedensellik 

anlayışı kendi döneminden sonraki zamanların bilimsel anlayışını da etkilemiş ve ondan sonra 

gelen bilim insanlarına ilham vermiştir. Bu bakımdan Galileo’nun bu başarısı bilim tarihi 

açısından önemli bir yere sahiptir.  



Yusuf Varolun, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

                                                35 

Galileo’nun nedensellik konusunda attığı bir diğer büyük adım ise, Aristoteles’in 

niteliksel nedensellik anlayışını matematiksel ifadeye bağlı kılmıştır; böylece nedensellik 

matematiğe gereksinimlidir. Bu adımla bilimsel bilgi, nesnel ve niceliksel öğelerle örülen ve 

matematikle var olan olgular arasında gelişen bir bağıntı olarak görülmüştür. Yani artık bilimsel 

incelemelerde yalnızca ölçülebilen öğelere dayanmak temel olmuştur.   

Yeni bir bakış açısına sahip olan bu bilim anlayışını savunan Galileo, matematiğin 

bilimsel bilgiye ulaşmadaki en doğru araç olduğunu söyledi ve bunu ispatlatmak için matematik 

ve mantık arasında karşılaştırmalar yaptı. Bilgiye ulaşmanın en sağlam yolu olduğu düşünülen 

mantık Galileo’ya göre üretici olmayan sadece var olanı tekrar etmeye yarayan bir yöntemdir ve 

bu bakımdan kullanışsızdır. Çünkü mantık üretime açık olmayan zaten belirlenmiş şeylerin nasıl 

kavranılacağını gösteren bir daldır. Bu yüzden mantıkla ilerleme kaydedilemez. 

Galileo nedenselliğe bakışı bakımından önemli bir fark yaratarak bilimin en önemli 

sorusu olan ‘niçin’ yerine nasıl ne neden sorusunu sormuştur. Ortaçağ felsefesinin tam tersine 

niçin sorusuyla amaca değil; nasıl sorusunun verdiği cevaba yönelir. Çünkü ona göre bilimin asıl 

amacı bu olmalıdır. 

 

4.2. Bilimsel Yöntem 

 

Aristoteles’in yaşadığı felsefi dönemde çevremizdeki şeylerin varlık olarak gerçekliği ya 

da bu gerçekliğin algıya bağlı bir şey olup olmadığı henüz sorgulanmamıştır. Ruh ve beden ayrı 

ayrı ve yine düşünce ve madde ayrı ayrı kabul edilmemiştir. “Her bir cisimdeki en son gerçeklik, 

düşünce ile ruhun niteliklerini hiç değilse bir ölçüde paylaşan, cismin aktif ilkeleri”dir (Westfall, 

2015:36). Westfall bu ifadeyi kullanırken vurguladığı nokta Rönesans doğalcılığıdır. Yine de 

Aristoteles’in doğa anlayışını da içine alarak, madde ve form ikililiğinin beraber taşınması 

fikrine de vurguda bulunur. Ondandır ki  “ruhsal her bir izi maddesel doğadan bir cerrah titizliği 

ile kazıyarak, ruhu sadece eylemsiz madde parçalarının duygusuz darbelerine açık cansız bir 

alem” (Westfall, 2015:36) şekline dönüşen Kartezyen ikiciliğe kadar, Aristotelesçi evren anlayışı 

otoritesini devam ettirmiştir. Bu dönemde insanlar, çevrelerindeki şeylerin onları algılayan bir 

öznesi olup olmadığını düşünmemektedir. Bu öznenin varlığının nesnenin var olmasını 

durumunu etkileyen bir unsur olmaması da konu dışında kalmıştır. Çünkü doğa felsefesine göre 

felsefe tüm evreni inceler ve şüpheye yer yoktur. Buna göre de insan varlığın amacıdır, yani 

varlık onun için vardır ve bu görüş de etrafımızda olan biten şeylerin ve varlıkların insanın algı 

ve kavrama yeteneğinden bağımsız olup olmama sorununu önemsizleştirmiştir.  

Aristoteles’in bilim anlayışı; yaptığı gözlemlerden genel ilkelere ulaşıldığı ve sonra 

gözlemlere geri dönüldüğü bir şekle sahiptir. Bu şekil Galileo tarafından inkar edilmese de, 

Galileo’nun yöntemi ve bilim aracı Aristoteles’ten farklı olarak mantıktan ziyade matematik 
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olmuştur.  Aristoteles fizik bilimini duyu algıları üzerinden incelerken geometrik soyutlamayı 

reddetmiştir (Koyre, 1989:144).  Ancak Galileo, bilimsel bilginin konusunun doğa olduğunu 

iddia etmekte ve ona göre doğanın dili de matematikle anlaşılır bir hale gelmektedir. Doğa 

şifrelidir ve bu şifrenin çözümü de matematikle mümkündür. Bu durumda doğayı anlayabilmek 

için onun dilinin ve sembollerinin gerektirdiği yazımı okuyabilme beceresini kazanmak gerekir. 

Bundan dolayıdır ki Galileo matematiği bilimden ziyade bir yöntem ve araç olarak kabul eder. 

Aslında bilimin yegane çabası doğanın verdiği matematiksel bulmacaları anlayıp ortaya 

çıkarabilmektir. Bilimin amacı olguları gözlemlemek değil, olana dair denklemleri kuran 

matematiksel bağıntıları anlayabilmektir (Topdemir, 1997:44-45).   

Anlaşıldığı üzere Galileo’ya göre nesnelerin anlaşılmasında rol oynayan bilgi ancak ve 

ancak matematiksel dille ortaya konulabilir. Bu en çok da fiziksel bir nesnenin geometrik 

şekilleri ne şekilde ve ne miktarda karşıladığını anlamak açısından önemlidir. Ondandır ki 

Galileo’nun yöntemi Skolastik düşünce yapısının yönteminden ayrılarak araştırıcı olmasıyla 

niteliksel değil niceliksel bir özelliğe sahiptir. 

Galileo’ya göre doğanın araştırılmasındaki en yüce tekniğin matematik olduğundan 

bahsetmiştik. Ona göre gerçek olan dünya matematiksel bağıntılardan oluşur ve bu modele 

öykünerek ortaya çıkan maddi dünya ise gerçek olan dünyanın kusurlu bir versiyonudur. Bu 

maddi dünya dediğimiz şey mekaniksel olarak yasalara uyup devinen bir evren anlamında 

kullanılmayıp; kusursuz şekilli daireye göre oluşturulmuş evrendir. Fiziksel dünyanın 

maddeselliğinin anlaşılması için idealar dünyasını, yol gösteren olarak kullanmak gerekir. 

Çünkü onun görüşüne göre kusursuz dairesel toplar, ancak ve ancak ideal dünyadaki 

mükemmel düzlüklerde yuvarlanma şansını bulabilir. Maddesel dünya ise içinde kusursuz 

topları bulundurması mümkün olmayan bir dünya olmakla beraber düzlükler de kusurludur ve 

toplar sonunda durmaya mahkumdur (Westfall, 2015:19-24). Bu kusursuz koşullar 

deneyimlerde asla görülemez ve bu nedenle Galileo onları incelemeye alır. 

Bir ayna kadar düz ve çelik kadar sert bir malzemeden yapılmış düzlemsel bir yüzeyimiz 
olduğunu ve bu yüzey üzerine de kusursuz bir küre şekilli, bronz kadar sert ve ağır olan bir 
top koyduğunuzu düşününüz (Westfall, 2015:23). 

Bundan dolayıdır ki ayna cismini ele aldığımızda onun üstüne konulabilecek en 

kusursuz küre bile yeterli gelmeyecektir. Anlaşıldığı üzere Galileo’nun deney yöntemi 

düşüncede gerçekleşir ve bu deneylerin gerçekleştirilebileceği tek yer de zihindir. Fenomenlerin 

düşüncedeki izdüşümü, zihnin araç olarak kullanılmasıyla nelerin gözlenebilip 

gözlenemeyeceğini gösteren idealin betimlemesidir. Öyleyse denebilir ki Aristoteles için imkanı 

olmayan bir çok durum, örneğin; bir merminin havada yaptığı hareket, Galileo için 

anlaşılabilecek bir düzeye inmiştir.   

Aristoteles mantıksal nedenlere yönelip niteliksel bir açıdan bilime bakmışken, Galileo 
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matematiksel anlamda akılcılık ve niceliksel bakışıyla modern bilime önemli katkılarda 

bulunmuştur. Çünkü Galileo hem deneysel yöntemi kurmuş, hem de deney ve matematiği bir 

araya getirmiştir. Böylece deneysel fizik ve modern mekanik biliminin kurucusu olarak 

anılmıştır (Cevizci ve Küçükalp, 2010:120). 

Modern doğa bilimlerinin babası olarak kabul edilen, modern bilimsel düşünceye büyük 
katkıları olan Galileo, Aristoteles’in mantığı söze dayandıran, niteliksel yaklaşımının 
karşısına, niceliksel matematiksel rasyonel yöntemi yerleştirmiş ve bu temel üzerine de 
modern deneysel yöntemi inşa etmiştir. Aristotelesçi yaklaşımın aksine, matematiğin gerçek 
dünyaya uygulanabileceğini göstermiş, doğa olaylarına ilişkin açıklamaların, 
varsayımlaştırılmış doğal ereklere değil gerçek nedenlere başvurmaları gerektiğini ortaya 
koymuştur (Erdoğan, 2011:281).   

Galileo, Aristoteles ile arasındaki farkın çok büyük olduğunu söylemekle beraber, 

Aristoteles’in de tümevarım ve tümdengelim yöntemlerini kullandığını kabul eder. Koyre’ye 

göre Galileo’nun çalışmaları deney ve gözlem temelinde ilerlememiştir, modern bilim aslında 

deney ve gözlemle değil de Galileo’nun teorik anlayışı ile ilerlemiştir. Bu anlayışla Galileo yeni 

fizik anlayışının kapılarını açmıştır. Bunun sebebi ise Aristoteles’in hareket teorisine ilk karşı 

çıkan teoriyi ortaya atmasıdır. O, bir yandan Kopernik’in evren anlayışını, bir yandan da hareket 

ettirici nedenin hareket süresinde var olduğunu savunmasıyla evrene dair kalıplaşmış görüşleri 

yıkmıştır. 

Arisoteles Diyalog adlı eserinde dünyanın hareketsizliğini ispatlamaya çalışmıştır. Ancak 

onun yöntemi Galileo tarafından eksik ve hatalı bulunmuştur. Galileo bu sebeple sadece a priori 

zemininde ilerleyebilecek bir hareket teorisi geliştirmeyi amaçlamıştır. Aristoteles Dünya’nın 

sabit bir şekilde durmasını, evrenin merkezinde olmasına ve insanın Dünya’da olmasına 

bağlamıştır. Ancak evrenin hareketi için gerekli kuvveti de Dünya’nın dışına yerleştirmiştir ki, 

burası da evrenin en dış kısmındadır. Galileo ise karşıt bir görüşle hareket ettirici nedenin 

sürekliliğinin zorunlu olmadığını düşünmüştür. Böyle düşünmesinin sebebi ise evrenin 

kendisini hareket ettirebilecek olan ve bir kere bunu sağladığında sonsuza dek bunu devam 

ettirecek bir şey olduğunu düşünmesidir. Aristoteles’in de Galileo’nun da görüşleri ispat ve 

deneye dayanmamaktadır. Her ikisi de mantık ve akıl yoluyla ispat yoluna gider. Galileo, 

Aristoteles’in sürekli bir güçle hareket eden canlı evrenini mekanik bir hale getirmiştir. Galileo, 

Aristoteles’in aksine evrenin genel ilke ve kurallarının kesin olarak bilinebileceği konusunda net 

bir iddiada bulunmaz. Buradaki iddiasızlık evrenin varlığı ile ilgili değil de evrenin sonsuza 

kadar hareket edecek olmasının ispatına yöneliktir. Galileo daha çok hareketin sürekliliğinin 

nasıl gerçekleştiğiyle ilgilenmiştir. Onun hareket ile ilgili neden ve nasıl soruları, insan zihninin 

bilme yetisinin üzerindedir ve bu sebeple araştırmasını hareketin sürekliliğinin nasıl ve neden 

olabileceğine doğru yöneltir (Yılmaz, 2010:9).  

Galileo, Aristoteles’ten farklı olarak fizik konusunda niteliklerden ziyade niceliklerin 
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üzerinde durmuştur. Aristoteles cisimlerin niteliklerini de varlık olarak kabul etmiştir. 

Aristoteles’e göre, bir cismin kırmızı görünmesinin nedeni yüzeyinde kırmızılık oluşuydu; 
bir cisim sıcaklık niteliğine sahip olduğunu için sıcak olarak duyumsanırdı. Nitelikler gerçek 
bir varlığa sahipti; varlık türlerinden birisini oluştururlardı ve gerçeği duyularımızla 
doğrudan doğruya algılardık (Westfall, 2015:37). 

Aristoteles’in felsefesinde nitelikler bir varlık olarak kabul edildiği için nitelikler başlıca 

felsefe konularından biridir. Fakat Galileo’nun onun tam tersi şekilde niceliklere yöneldiğini 

daha önce söylemiştik.  Yine Aristoteles şeylere dair ayrım yaparken birincil ve ikincil nitelikler 

kavramlarını kullanır. Birincil nitelikler şekil, miktar ve devinimdir. İkincil nitelikler ise renk, 

tat, ısı, koku gibi özelliklerdir. Galileo bu şekilde bir ayrımı kabul etmekle beraber ikincil 

nitelikleri niceliksel bakımdan hesaplanamaması özelliğinden dolayı bilimin konusu olarak 

kabul etmez. Bununla birlikte Galileo, Aristoteles’in nitelikleri fiziksel olarak algılamasına karşıt 

olarak nitelikleri niceliksel özellik olarak görmüştür. Galileo’ya göre kütle, ağırlık ve cisim 

dışında doğadan gelen niteliksel özellikler bilimin dışında kalmalıdır. Her cisim için niceliksel 

özellikler aynı şekilde belirlenebilir. Bu sebeple Galileo evrende incelenecek tek bir madde 

olduğunu ve bunun bilgisine de ancak matematiksel hesaplamalarla ulaşılabileceğini 

düşünmektedir. Denebilir ki tüm gezegenler ve Dünya da bu kurala tabiidir ve aynı hareket 

kuralına göre hareket ederler (Yılmaz,2010:10-11). 

Aristoteles nitelikleri cisimlerin doğasından gelen özellikler olarak kabul etmiş ve bu 

özellikleri hareketle ilgili teorisine de işlemiştir. Ona göre hareket tüm şeylerin tözel özellikleri 

bakımından açıklanmalıdır. Şeylerin ağırlıkları görece değişmez ve tüm özellikleri şeylerin 

doğasına içkin bir şekilde açıklanmalıdır (Aristoteles, 1997, 308a 30). Yine şeylerin hareket 

eylemleri de onların ağırlıkları ile ilgilidir. Ancak Galileo buna itiraz etmiştir. Çünkü Galileo, 

hareket, maddelerin arasında gerçekleşen ve matematiksel olarak hesaplanabilen bir kavramdır 

ve bu kavram mekaniksel olarak açıklanmalıdır. Bundan dolayı Galileo sayesinde fizik bilimi 

matematiksel bir özellik kazanmış ve modern haline ulaşmasının yolu açılmıştır 

(Yılmaz,2010:11). 

Galileo’nun evrenin bilgisinin ulaşılabilirliğinin sınırları hakkındaki görüşlerini ve 

gerçekçi bakış açısını İki Büyük Dünya Sistemi Hakkında Diyalog’da görürüz. Galileo bu kitabında 

evrenin sonsuzluğuna dair Aristotelesçi anlayışa karşı çıkmaktadır. Burada problem edilen 

Dünya’nın dönüyor olması durumunda sabit yıldızların nasıl sabit kalıyor olduğudur. 

Aristotelesçiler Dünya’yı hareketli kabul ettiğimiz takdirde, sabit yıldızlar küresine hareket eden 

bir yerden baktığımız için sabit yıldızların da hareket ediyor olması gerektiğini iddia eder. 

Kopernik’e de yöneltilen bu itiraz Kopernik tarafından yıldızların uzaklığı ile açıklanmıştır. 

Yıldızların Dünya’ya olan uzaklığı, insanın yıldızların hareketini algılamasını engeller. 

Aristoteles felsefesi nedensizlik ve belirsizlikten kaçınır ve sonsuzluğun inkarına girişir. Bu 
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görüşe göre evrendeki her şey bizim akıl sınırlarımızla ulaşılabilecek durumdadır ve eğer akıl 

bir şeyi mantıklı bulmuyorsa o şey gereksizdir. Galileo ise bu boş ve geniş alanın bizim bilgi 

alanımız dışındaki bir nedenden dolayı varolabileceğini, bizim bilgi yoksunluğumuzun bu alanın 

amaçsız olduğu anlamına gelmeyeceğini savunur. Aristotelesçi anlayış evrenin sadece ve sadece 

insan için yaratıldığını ve var olduğunu düşündüğü için kendisinin anlayamayacağı bir şeyin 

neden yaratıldığına dair bir fikir üretemez. Galileo açısından bu, insanın kendisini her şeyin 

merkezinde gördüğü, kendisine gereğinden fazla önem verdiği bir görüştür. Doğada var olan her 

şeyin bir amaç için var olduğu fikrine Galileo karşı çıkmaz fakat ona göre bu amaçlar insan zihni 

tarafından bilinebilir olmayabilir (Yılmaz,2010:13). 

 

4.2.1. Francis Bacon (Tümevarım Yöntemi) 

 

İngiliz düşünür ve bilim insanı olan Bacon 1561 yılında doğmuştur. Bilim felsefesi 

alanında oldukça öne çıkan bir filozof olan Bacon, hukuk alanında öğrenim görmüştür. Meslek 

olarak avukatlık yapmaktan, Adalet Bakanlığı’nın önemli mertebelerine kadar yükselmiş olan 

bir çizgisi vardır. Görkemli kariyeri bazı şüpheler ve suçlamalar sebebiyle sonlansa da o 

çalışmaktan vazgeçmemiştir. Bilimin insanın iyiliği ve mutluluğu için tek seçenek olduğuna 

inanan Bacon’a göre skolastik düşünce anlayışı Aristoteles’in Organon eseriyle başlamıştır ve bu 

eski mantık sistemine yeni bir bakış açısı getirilmelidir. Bilim tarihine bakıldığında Bacon bu 

yenilik anlayışıyla büyük bir etki bırakmıştır. 

On üç yaşındayken Cambridge, Trinity Kolej’ine giren Bacon, daha o yıllarda içinde 

bulunduğu geleneğin etkisiyle Aristoteles felsefesine karşı eleştirel tutum içine girmiştir. Bu 

tutumun sonucunda modern düşünce tarihini etkileyecek ve yol gösterici olacak kadar güçlü bir 

etki bırakmıştır. Bacon’ın amacı düşünce dünyasını yenilemektir. Bu gayeyle tüm hayatını 

etkileyen “Great Instauration” (Büyük Yenilenme) isimli projeyi geliştirmeye çalışmıştır. Proje, 

altı alt kısımdan oluşmakla beraber Bacon’ın 1626 yılında hayatını kaybetmesiyle 

tamamlanamamıştır (Topdemir, 1999:giriş). 

Genel onaya göre Rönesans, tarihteki önemli keşif ve buluşların bir sonucu olarak ortaya 

çıkmıştır. Rönesans döneminde tümevarımsal yöntemle tekillerin tarihi yazılarak büyük bir etki 

bırakılır. Daha sonra şeylerin doğasını araştırma yoluna gidilir. Tümevarımsal yöntemle yeni 

buluş ve icatlar dönemine girilir. Örneğin; matbaa, barut ve pusula. Bu önemli üç icatla beraber 

dünyaya bakış da dünyanın görünümü de önemli ölçüde değişmiştir. 

16. yüzyılın sonları da dahil olmak üzere on yedinci yüzyıl bilimsel anlamda alanların 

sınır çizgilerinin belirlenmesi açısından önemlidir. Bu alanların kendilerine özgün 

yöntemlerinin ortaya çıkması da artık doğa felsefesinin geride kalmasını mümkün kılmıştır. 

Böylece öncelikle fizik olmak üzere tüm gökbilimleri bilimsel bir karakterle ilerlemeye 
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başlamıştır. Bu dönemin ‘’yöntem çağı’’ olmasının sebebini bilimsel kırılmaların yaşandığı 

devrimlerin gerçekleşmesine olanak tanımasıdır. Bu olanaklar düşünce biçimlerinin bilimsel 

devrimlere adeta bir harita olan tartışmaların yaratılmasıdır.   

Yöntem problemi hem Descartes hem de Bacon açısından çeşitli önerilerle çözülmeye 

çalışılmıştır. Descartes’ın tümdengelim yöntemi rasyonalist bir yöntembilim iken; Bacon’ın 

tümevarım yöntemi ise emprist bir yöntembilimdir (Bernal, 2009:388).  Descartes ve Bacon 

kendilerinden sonraki bilim tarafından izlenmemiştir fakat yöntembilim için bugün de varlığını 

sürdüren bir gelenek oluşturmuşlardır (Caws, 2004:566). 

Bacon Aristoteles’in felsefi mantığının bilimin önündeki en büyük engellerden biri 

olduğunu düşünmektedir. Ona göre Aristoteles kurtulunması gereken bir düşünce yapısına 

sahiptir. Çünkü onun düşünce sistemi yapıca ve şekilce yetersiz ve kusurludur.  Bacon’a göre 

bilimsel tarih içerisinde Platon ve Aristoteles’in felsefesinin kusurları ortaya çıkmıştır. Denebilir 

ki Bacon’ın Aristoteles konusunda katı ve kesin eleştirileri onun felsefesinde önemli bir rol 

oynamıştır.  

Kökleriyle yerleşmiş olan akılcılık ve deneycilik karşıtlığı Bacon tarafından çürütülmeye 

çalışılmıştır. Bu çürütme girişimi düşünce dünyasında bir yeniliğe kılavuzluk etmiştir. Bacon iki 

düşünce akımı arasındaki ayrımı yadırgamış ve bütünleştirme yoluna gitmiştir. Böylece Bacon 

insanı bütünsel açıdan kavrayan bir anlayışa öncülük etmiştir. Bacon bu konuda yaptığı 

benzetmede karınca ve örümcek unsurlarının karşıtı olarak arıyı gösterdi. Buna göre filozoflar 

iki özellikle ayrılıyordu: dogmatik olanlar ve deneyciler. Deneyciler karıncanın biriktirme ve 

yığma özellikleriyle özdeşleştirilirken, dogmatik olanlar ise örümcek gibi kendinden 

oluşturduğu ağlarla maddesini örüp kapatıyordu. Bacon’a göre arı deneyle kuramın bilgisini 

bütünleştirmesiyle önemli olandı. Arıların çiçeklerden ürün toplamasını ve onu kendine özgü 

bir şekilde işlemesi, onun köktenci deneycilik ve usçuluğun karşıtı olması bakımından 

örneklendiriliyordu. Bacon deney ve aklı bir araya getiren arı metaforuyla ikisinin birbirine 

bağımlı olduğunu göstermeye çalışmıştır. Ne var ki felsefe ve bilim çevrelerinde bu görüşler 

kendisine yer bulamamıştır. Tarih felsefesi açısından bakıldığında ise görülür ki tıpkı 

Kopernik’in görüşleri gibi Bacon’ın görüşleri de kendisine çok zaman sonra hak ettiği değeri 

görmüştür (Timuçin, 2015).  

Tarihsel açıdan bakıldığında Bacon, birçok düşünüre göre bilimsel yöntemin kurucusu 

olarak kabul edilmiştir.  Bacon’a göre içinde bulunduğu çağ uygulamaya değil soyut terimlere 

değer vermektedir ve deneye olan gerekli ilgi kaybedilmiştir. Bu sebeple Aristoteles sistemini ve 

onun tümdengelimsel anlayışını yıkma amaçlı yeni bir yöntem arayışına girer. Bacon 

Aristoteles’in Organon adlı eserinin bilimsel açıdan yararsız olduğunu düşünmektedir. Çünkü 

ona göre bilimin yegane amacı yeni bilgiyi elde etmektir. Ancak Aristoteles’in Organon’u zaten 

bilinen şeylerin tekrarından başka bir şey değildir. Bacon doğayı anlamanın bu şekilde mümkün 
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olmayacağını çünkü bu sistemin tekleri önemsemediğini iddia eder. Bu tip organon ancak 

kavramların arasında rastgele bağlantılar kurar ve böylece hatalı sonuçlara ulaşılır. Bundan 

ötürü Bacon Novum Organum olarak isimlendirdiği yeni bir organumu ortaya atar. Bacon’ın 

ortaya attığı bu yeni organumda temel tümevarımdan beslenir ve yine tümevarım tüm 

bilimlerin de yöntemi olarak kabul edilir. Aristoteles’in sistemi eksik ve düzensiz olarak kabul 

edilir ve Bacon daha fazla gözlem ve sistemliliğin ihtiyaç olduğunu düşünmektedir 

(Bacon,1999:10-11). 

Bacon tümevarımı ele alırken iki şekilde ilerler. Teklerden yola çıkarak teklere dair bir 

fikir ortaya atarken bir yandan da teklerden yola çıkarak tümele dair bir fikir çıkarır. Doğa söz 

konusu olduğunda da iki yöntem vardır: deneylerden belitlere ulaşmak ve elde edilen 

belitlerden de yeni deneyler elde etmek.  Bunun için de üç basamaktan yararlanılır. Öncelikle 

duyudan elde edilen veriler toplanır ve sonra bu veriler zihinde yani bellekte depolanır. Son 

olarak da depolanan veriler zihinde işlenir. Böylece amaçlanan şey daha önce gözlenmeye 

imkan bulamamış şeylere dair önceki gözlem verilerine dayanarak yeni bilgiler edinmektir. 

Bilgi, kaynağını deneyden alır fakat zihin bilginin elde edilmesi sürecinde büyük rol oynar. 

Çünkü tümevarım zihin sayesinde gerçekleştirilir. Ne var ki zihnin yapısına göre değişiklik 

gösteren bu rol, zihnin aydınlanmış olup olmamasına bağlı olarak tümevarımı engeller ya da 

oluşturur. Eğer zihin yeterli aydınlanmayı kendisine sağlamışsa doğru şekilde tümevarıma 

ulaşabilecekken, eğer aydınlanma gerçekleşmemişse idoller onu bundan alıkoyacaktır 

(Bacon,1999:12). 

Bacon’ın ifadesiyle tümevarım bize her şeyin biçimini gösteren şeydir. Bacon biçim 

derken kastettiği aslında yasa kavramıdır: “Biz biçimden sözettiğimizde yasadan ve arı edimin 

belirlenimlerinden başka bir şeyi anlamıyoruz. Gerçekten ısının biçimi ya da ışığın biçimi demek 

ısının yasası ya da ışığın yasası demektir, bunlar bizim için aynı şeydir.” (Timuçin, 2015). 

Biz bilgilerin bize doğuştan verilmediğini kabul ettiğimizde bilgiler ve ben’in ilişkisi tek 

tek şeylerden yola çıkılarak genelleme biçiminde kurulur. Doğuştan gelmeyen bu bilgileri elde 

etme yöntemimiz deneydir. Elde ettiğimiz verilerden bir toplama gidilerek genelleme yapma 

yoluna gideriz. Böylece varsayımsal olanı doğrulayabilmiş oluruz. Bu da argümantasyonu elzem 

kılmaktadır. Çünkü elde ettiğimiz varsayım doğrulamaları tartıştırmayı getirir. Böylece 

tümevarım düzeltilmiş olur denebilir. Yine de bu zihin arındırılmaya ihtiyaç duymaktadır. 

Arındırılması gereken şey ise yanılsamalardır. Böylece yanılsamaları olmayan berrak bir zihinle 

belli yerleşmiş kalıplardan kurtulmuş oluruz. Bacon bu kalıplara idola demektedir. Ancak 

idolalardan temizlenen zihin deney ve tümevarım yöntemiyle doğanın yasalarını fark edebilir. 

Bacon’a göre gerçek bilim nedeni merkez alan bilimdir: “vere scire per causas scire” (gerçekten 

bilmek nedenlerle bilmektir). Bacon’ın bilim anlayışında metafizik, doğa yasalarını belirlemesi 

açısından çok önemli bir yere sahiptir. Ona göre metafizik bize görünümleri değil şeylerin 
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kendilerine dair bilgiyi verir (Timuçin, 2015). 

Bacon dört çeşit idol olduğunu söyler. Bunlar şu şekilde sıralanır: soy, mağara, çarşı-

pazar ve tiyatro idolleri. Soy idollerini Bacon insanın doğal olarak yapısından bulunan idoller 

olarak sınıflandırır. Bacon’ın görüşüne göre insan manasız bir şekilde her şeyin ölçüsü olarak 

kendisini görmektedir ve insan öyle düşünür ki onun duyularının ve zihin algılarının kaynağı 

evren değildir de kendisidir. Bu inanç da onda soy idollerini yaratır (Bacon, 1999:15-16).   

Bacon’ın mağara idolleri ile betimlemeye çalıştığı şey ise her tek bireyin kendi 

mağarasında, evreni o mağaradan süzülen ışıkla görmesidir. Buna göre bireyler aldıkları 

eğitimin, sosyal ilişkilerin ve hayranlık duydukları otoriter karekterlerin etkisiyle mağaralarına 

hapsolurlar (Bacon, 1999:16).  

İnsanlar ticari ve toplumsal hayattaki ilişkileriyle Çarşı-Pazar idollerini oluştururlar. Dil 

insanların anlaşma aracıdır ve bazen sözcüklerin yanıltıcılığı ve çoğunluğa göre biçimlenmesi 

sebebiyle zihin sözcükleri engelleyici olarak algılar ve zihinde bu tip idol çıkar (Bacon, 1999:16-

17).   

Sonuncu olarak Tiyatro idolleri ise felsefi düşünce sistemlerinin ve dogmaların insan 

zihnindeki etkisiyle ortaya çıkar. Bunun sebebi bu tip idollerin eksik ve yanlış ispat kurallarının 

zihne yerleşmiş olmasıdır. Bu idoller tıpkı yeni bir dünya yaratan tiyatro oyunu gibi dogmatik 

felsefi sistemlerin zihne göre sahnelenmesi ve zihne yerleştirilmesiyle oluşur (Bacon, 1999:17).  

Bacon’ın tümevarımcı anlayışı onu Aristoteles’in form anlayışını eleştirmeye 

götürdüğünden bahsetmiştik. Bacon bir nesnenin bilinmesinin onun formunu bilmek olduğunu 

ve form bilgisine varmak için de tümevarımın gerekli olduğunu kabul etmektedir. Bunu 

gerçekleştirirken de üç çeşit tablo kullanılmalıdır. Bacon bu tabloları şöyle sıralar: var olanlar 

tablosu, varolmayanlar tablosu ve son olarak bazen var olup bazen de varolmayanlar tablosu. 

Örneklemek gerekirse ısıyı ele aldığımızda, varolanlar tablosunda ısının nelerde mevcut 

olduğunu ve varolmayanlarda ise nelerde varolmadığı ve son olarak da bazen varolup bazen var 

olmayanlar tablosunda ise nelerde bu şekilde ısı olduğu sınıflandırılır. Böylece çeşitli ve elzem 

elemeler yapılarak ısı formunun tümevarım aracılığı ile bilgisine varılır (Saygın, 2014).  

Bacon’ın deney ve gözleme dair yaptığı bir diğer yorum da onların önemi hakkındadır. 

Eğer bilimsel olarak bir kuram oluşturulmaya çalışılıyorsa deney ve gözlem mutlak bir 

gerekliliktir. Bacon deney ve gözlemin tümdengelimci birşekilde ortaya çıkarılan sonuçların 

kanıtlanması için veya zaten var olan bir kuramın eksikliklerini tamamlamak için kullanılmasını 

onaylamaz. Bacon bunların tam tersine tümevarımı bilimin zeminine yerleştirmiş ve yöntemi 

olarak görmüştür. Bilimleri bu yeni anlayışla temellendirmek isteyen Bacon’ın düşüncesine göre 

insanın doğa karşısındaki çaresizliğinin nedenleri gerçeği yansıtmamaktadır. Ona göre bu 

çaresizlik insan aklının eksikliğinden ya da doğanın anlaşılmasının zorluğundan değil de, onun 

doğayı anlamakta kullandığı yöntemin yanlışlığındandır. Bu yöntem de daha önce değindimiz 
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üzere tümdengelim yöntemidir. Bu hatayla başetmenin tek yolu yöntemi tümevarım olarak 

değiştirmektir. Bacon’ın amacı ve isteği deney yoluyla toplanan gözlem bilgilerinin oluşturduğu 

yığının düzenlenmesi ve böylece yeni bir bilimsel kurama ulaşılmasıdır (Güzel, 2011/16:33-34).  

Tümevarımın Bacon’ın vazgeçilmezi olduğunu söylemiştik. Bacon bilgiyi gücün simgesi 

olarak görür. İnsan eğer hükmedebiliyorsa bunun sebebi bilimler ve sanattaki başarısıdır. Doğa 

insanın anlaması ve yenmesi gereken bir güçtür. Ancak önce ona teslim olmak gerekir ki bu da 

deney ve gözlemin gerekliliğini vurgular. Tek tek durumların incelenmesi neden ve etkinin 

anlaşılmasını sağlar. Tekrarlayan tekil durumlar anlaşılınca da birbirine benzeyen durumlardan 

benzer sonuçlar elde edileceği sonucuna ulaşılır. Böylece bu yöntemle geleceğe dair 

saptamalarda bulunma imkanı doğar. Bu da şöyle anlaşılabilir: neden etki arasındaki ilişkide 

nedenin etkisi görülmeden etkiyi önceden tespit edebilmek. Bacon bu durumu insanın doğa 

karşısındaki zaferi olarak niteler (Anlı, 2015:86).  

Tümevarım yöntemi, genelleme yoluyla yasalara ulaşırken, olgular arasındaki birtakım 

bağıntıların rastlantılardan doğabileceğini kabul etmek gerekir. Bununla beraber yöntemin 

dışarıda bırakma özelliği de göz önüne alınmalıdır. Çünkü bu durum gözden kaçırıldığında 

tümevarım yalnızca bir sayma işlemi olarak kullanılabilecektir. Bacon için tümevarım, ihtiyaç 

duyulmayanın dışarıya atılması ve araştırılan doğanın ayrıştırılması ve olumsuzlamaların 

gerektiğince derlenerek, oradan hareketle olumlamaya ulaşılması formülüyle işlevli hale gelir. 

Tikel nesneler sistematik bir şekilde düzenlenmeli ve ortaya çıkarılan şeyler tablolarla 

açıklanmalı ve özetlenmelidir. Aksi takdirde zihin verimli bir şekilde çalışmayacaktır. Bu 

sebeple Bacon, ‘mevcut olma’, ‘mevcut olmama’ ve ‘dereceler’ olarak adlandırdığı tabloları 

oluşturmuştur. Üç tablodan sonuç çıkarılması için kullanılan tablo ise ‘dışlayıcı tablo’dur. Bir 

özelliğin var olduğu, diğer bir özelliğin ise varolmadığı koşulların ortaya çıkarıldığı tablolar 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Yine bir özelliğin azalırken diğerinin fazlalaştığını gösteren tablolar 

da oluşturulmuştur. Sonuçta, rastlantısal bağıntılar da dışlandıktan sonra geriye sadece temel 

bağıntılar kalır. Böylece temel bağıntılarla daha üst düzeyde tümevarımsal genellemeler 

yapmak mümkün olur (Anlı, 2015:88).   

Bacon’a göre yöntemdeki bu yenilikle yeni bir toplum düzeni ve doğaya egemen 

olabilecek bir güç elde edilebilecektir. Bacon’ın düşüncesine göre eğer akıl ve anlama tek başına 

bırakılırsa aynı elsiz bir araç gibi işlevsiz ve güçsüz kalır (Bacon, 1999:8). Öyleyse bu türden bir 

bilimsel bilgiye erişmek amacıyla yeni bir Novum Organum geliştirmek gerekir.  Bacon’a göre 

tasımsal mantık işlevsiz, yararsız ve eksiktir. Bacon matematiği, önemli derecede faydalı olsa da 

bir araç olduğunun unutulduğu ve onun bilime egemen olmasına izin verildiği düşüncesiyle arka 

plana atar. Çünkü ona göre matematik olguyu doğal kapsamından ayrıştırmakta ve yalnızca 

ölçülebilir özelliklerini araştırmaktadır. Varılan sonuçtan da yalnızca bir teori oluşturulur.  Bu 

sebeple yeni yöntem matematik değil ‘’örnekler tablosu’’nda gösterilen gözleme uygun 
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fenomenlerin doğru tanımlamalarına erişmeyi sağlayan tümevarım olmalıdır (Sarı, 2010:208).  

Bacon felsefi çerçevesini bilimsel kavrama yoluyla çizmiştir. Bunu açıkça Novum 

Organum adlı yapıtının başında görebiliriz. Bacon bu ifadesiyle bilimsel kavrayışa temel bir 

belirleme getirmiştir. Bacon’a göre insan tabiatın hakimi ve yorumlayıcısıdır ve hem nesneleri 

hem zihnini inceledikten sonra, yaptığı gözlemlerin kendisine izin verdiği ölçüde anlayabilir, 

daha fazlasını yapamaz. Nasıl ki alet kullanmayan bir elin gücü sınırlı ise, zihne uygulanan 

aletler de zihni güçlü kılar. Tabiatın kurallarına uyulmadan onu kontrol altına alabilmek 

mümkün değildir (Bacon, 1999:7-8).  

Bacon doğru bilgiye ulaşmak için iki yolun olduğunu düşünmüştür. Ona göre doğa 

araştırılırken kullanılacak olan tümevarım yöntemi iki şekilde kullanılır. İlkinde tekillerden 

genel aksiyomlara ve böylece genel ilkere ve orta terime ulaşılır. Bacon bu şeklin Aristotelesçi 

mantıktan geldiğini savunmaktadır ve ona göre bu yöntem doğanın varyasyonu düşünülünce 

faydasızdır. Bacon Aristoteles mantığının yeni gerçekleri aramayıp zaten bilinen şeyleri 

tekrarlamaya ve öğretmeye yaradığını söyler. İkinci yol ise tekiller ve duyumlardan aksiyomlara 

varmaktır. Ona göre bu yol yavaş ilerler. İki yol da önce tikeller ve duyumlar aracılığı ile başlar. 

Ancak birbirlerinden çok farklı olmalarının sebebi, birinin deneye dayanıp ve tikeller ve 

duyumların en uç noktalarına gidiyor olması, diğerinin ise tikeller ve duyumlar arasındaki 

düzene bağlanıyor olmasıdır. Özetlemek gerekirse, yöntemlerden birisi soyutlama ve 

genellemerle ilerlemeye çalışırken, bir diğeri yavaş da olsa deneylerden ilerler. Diyebiliriz ki 

Bacon, Aristoteles’in tümevarım yöntemini bilgilerin rastgele toplanıp, teste tabii tutulmadan, 

sadece birkaç deney ve gözlemden yola çıkarak genellemeye varan faydasız bir yöntem olarak 

görmektedir. Aristoteles elde ettiği genellemeleri açıklayıcı ilkeler olarak kabul eder ve sadece 

birkaç tür için geçerli olan özellikleri ve niteliksel anlamdaki ilişkileri söz konusu türün tüm 

öznelerine uygulayarak hataya düşer. Bacon Aristoteles’in yöntemini sadece bir sayma yöntemi 

olarak görmektedir. Yine bu yöntemin hata vermesinin sebeplerinden bir diğeri de 

Aristoteles’in uyumsuz misalleri sistem dışında bırakmış olmasıdır (Bacon, 1999:36). 

İki yöntem de duyular ve tikellerden ilerleyerek genel ilkelere ulaşır demiştik. Ne var ki 

iki yöntem arasındaki fark azımsanamayacak kadar büyüktür. Bir yöntem deneye ve tikellere 

uzaktan bakarken, bir diğer yöntem ise sistemli bir şekilde deney ve tikellerin içlerine kadar 

iner ve doğa ilkelerini sistemli bir şekilde sırayla ortaya koyar (Bacon, 1999:113).  

Güncel anlamda bilim, matematik ile ayrışmaz bir haldedir. Bacon’ın yöntemi devrimsel 

nitelikte olma amacını gütse de; onun yöntemi niceliksel değil niteliksel bir doğa incelemesini 

kavrar. Güncel bilim ve Bacon’ın formların araştırılması üzerine olan nitel doğa felsefesi 

kavrayışı birbirine uymamaktadır. Bacon, matematiğin tamamen saf dışı kalmazken, sadece bir 

araç olarak işe yaradığını ve eğer gereğinden fazla önemsenirse bizi asıl varmamız gereken 

noktadan uzaklaştıracağını savunmuştur.  Bu görüş açısıyla Bacon, Galileo ile çatışır. Ancak 
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bilim Bacon’ın izinden gidenlerle değil de Galileo’nun izinden yürüyenlerce gelişmiştir.   

Rönesans dönemine bakıldığında daha önce de belirttiğimiz gibi denebilir ki en önemli 

tartışma yöntemdir. Düşünürler ve bilim insanlarının bilgiye ulaşmadaki yeni yöntemi 

araştırmaya başlaması onların formel mantığı yermesiyle sonuçlanmıştır. Tıpkı çağdaşları 

Bacon ve Descartes gibi Galileo da, Aristoteles sistemini eleştirerek işe başlamıştır. Galileo 

deney ve gözleme büyük önem vermişken Bacon, tek tek nesnelerin formlarını da inceleme 

yoluna gitmiştir.  Ancak bu iki düşünür arasındaki fark, Bacon’ın bu incelemeler sırasında 

ölçmeyi kullanmaması ve ölçmek yerine kavramsal tanımlamalar düzenlemesidir. Diğer yandan 

Galileo ise deneye ek olarak gözlemlediği ölçümleri de birbirlerine oranlayarak evrensel 

yasalara ulaşmıştır. Bacon ölçmeyi görmezden gelmesinin yanında hipotezi de saf dışı 

bırakmıştır. Yine Galileo, doğayı kusursuz olarak ele alır. Matematiksel olarak idealleştirme 

amacını güder. Galileo’da reel dünya maddi, matematiksel bağıntılardan oluşmuş bir mükemmel 

dünyadır. O, yaptığı tüm gözlem ve deneyleri kusursuz bir dünya önkabulü ile incelerken Bacon; 

dünyayı nasılsa öyle kabul eder ve matematiksel bağıntılar bulma çabasına girmez. Özetle 

Galileo, deney ve matematiği ayrılmaz bir şekilde kullanırken Bacon, matematik kullanmadan 

doğayı olduğu gibi görmeye çalışır. 

 

4.2.2. Rene Descartes (Tümdengelim Yöntemi) 

 

Rene Descartes (1596-1650), bir sistem filozofu olarak Yeniçağ’ın kurucusu ve modern 

düşüncede de yaratıcı olarak görülmektedir. Descartes’ın felsefesine bakıldığında görülür ki o; 

kozmoloji, ontoloji ve teolojiyi karşılıklı olarak sistemli bir şekilde incelemiştir. Descartes 

sistemini bilgi ağacı metaforuyla açıklamaktadır. Bu bağlamda felsefe bir ağaç olarak kabul 

edildiğinde; kökleri metafizik, gövdesi de fizik olarak kabul edilmektedir. Gövdeden büyüyen 

dallar tıp, mekanik ve ahlak gibi bilimler olarak sınıflandırılmıştır (Descartes, 2004:186).  

Descartes’ın yaptığı sınıflandırmanın öne çıkan yanı ise bilgi çeşitleri ve bilimlerin 

sınıflandırılmasında kullandığı hiyerarşik düzendir. Descartes’a göre bilgi metazifikten çıkar ve 

metafizik de benlik denilen şeyden ortaya çıkar. Onun kurduğu düzene göre benlikten sonra 

Tanrı ve Tanrı’dan sonra da cismin bilgisine ulaşılır. Cismin uzamda yer kaplama özelliği ele 

alındığında, bir doğa yasası olarak cismin bu özelliği ancak fiziksel dünyaya dair tikel doğruları 

temellendirebilen metafizik tarafından ortaya çıkarılabilir. Diğer yandan fizik ise insan bedenine 

dair bilgi bağlamında tıp bilimini, makinelerin anlaşılması bağlamında mekanik bilimini ve 

zihnin incelenmesi ve anlaşılması bağlamında da ahlak bilimini temellendirebilmektedir 

(Cevizci, 2012:487).   

Bu sistem açısından bakıldığında kozmoloji ontolojiden, ontoloji de kozmolojiden ayrı 

olarak incelenemez. Ne var ki Descartesçi anlayışta Tanrı ve doğa kavramları kendilerine 
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birbirlerinden farklı birer töz olarak yer bulmuşlardı. Tanrı yaratılmadığı için doğadan farklı bir 

töz olarak doğanın dışında kabul edilmiştir. Ancak bu Descartes’in doğa ve Tanrı kavramlarını 

Tanrı’nın evrenle ilişkisi açısından birleştirebilmesini zorlaştıracaktır. Ortaya çıkan bu sorun 

Descartes felsefesinin yöntem açısından zorlayıcı etmeni olmuştur.  

Kartezyen felsefe, bilimsel bilginin kesin olduğu inancını yaratan bir görüş olarak 

bilinmektedir. Bu felsefe anlayışı kesin ve mutlak bilginin varlığına inanmış ve onu kendine 

amaç olarak edinmiştir. Yirminci yüzyıla gelindiğinde ise fizik bilimi, mutlak doğru diye bir 

şeyin olamayacağını açık bir şekilde ortaya koymuştur. Tüm kuram ve kavramların belli sınırlar 

çerçevesinde kaldığı ve çoğunlukla tahmine dayalı olduğu fizik tarafından gösterilmiştir. Buna 

rağmen Kartezyen felsefe günümüzde hala geniş ölçüde kabul görmektedir.  Bu durum günümüz 

Batı kültürünün bir sembolü olan bilimcilik adı altında kendini kuvvetli bir şekilde ortaya 

çıkarmaktadır. Söz konusu anlayış sadece Batı kültürü değil, aynı kültürün etkisi altında kalmış 

bilim topluluklarında da kendine yer bulmuştur. Bilim insanları bilgiye ulaşmanın, evrene dair 

bilgi toplamanın yegane yönteminin bilimsel yöntem olduğu görüşündedirler. Kartezyen anlayış 

tarihsel açıdan bakıldığında modern anlamda bilimin tüm dallarını etkilemeyi başarmıştır.  

Descartes’a göre, doğru bilgiye ulaşmanın en önemli yolu matematik ve geometridir. 

Descartes’ın yöntemi analitiktir yani çözümleyicidir. Bu yöntemle Descartes fikir ve problemleri 

önce parçalayarak böler ve sonra onları belli bir sistem içerisinde çerçeveler ve düzene koyar. 

Denebilir ki belki de Descartes bu yöntemiyle bilime en büyük hediyesini vermiştir. Çünkü bu 

yöntem modern bilimin vazgeçilmez unsurlarından biri olmuştur. Öyle ki bu yöntem, bilimin en 

çetrefilli kuramlarında dahi faydalı olmuştur. Descartes’a göre insan zihni düşünme özelliği ile 

öne çıkıyordu. Buna karşılık insan bedeninin ana özelliği ise yer kaplamaktı. Bu bağlamda 

Descartes, insan zihni ve bedeninin birbirinden bağımsız iki şey olduğunu iddia etmiştir. Zihin 

bedene göre üstünlük göstermektedir. Zihin ve beden kendilerine ait şeylere yine birbirlerinden 

farklı noktalarda sahip olabilirlerdi. Bu düşünce biçimi Batı düşün dünyasında önemli etkilere 

sahiptir. Descartes yaptığı bu keskin ayrımla ruh ve zihin yani beyin arasındaki bağlantı üstüne 

büyük karışıklık yaratmıştır. 

Descartes ruh ve beden ayrımıyla bedeni bir makine olarak betimlemiştir. Böylece her 

şeyin kontrol altında tutulabileceğine olan inanç artmıştır. Bunun sebebi makinelerin inşa 

edilirken, onu yapanın faydasına yapılmış olmasıdır. Eğer makine kaliteli bir şekilde inşa 

edilmişse hataya mahal vermez ve neredeyse tüm özellikleri kullanışlıdır. Eğer makinenin 

işleyiş yolu tam olarak anlaşılırsa makine üstünde hüküm kurmak da kolaylaşır.  Tıpkı makine 

gibi bedenin de işleyişi iyi anlaşıldığında bedenin kusurlarıyla baş etmek daha kolay olacaktır. 

Bedenin ve zihnin sayısız hastalığından hatta belki de yaşlılıkla gelen zayıflıklardan 
nedenlerine ve doğanın sunduğu çarelere dair yeterli bilgi sahibi olduğumuz zaman 
kurtulabiliriz (Descartes, 2009:152). 
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Descartes felsefesiyle doğanın insan egemenliğinin altında kalmasının normal 

sayılmasına vesile olmuştur. Bacon’ın anlayışa göre de ‘’bilmek egemen olmaktır.’’ Bu hakimiyet 

anlayışı ise ancak doğa yasalarının bilinmesiyle mümkün olacaktır. Amacı hakimiyet olan bir 

felsefe anlayışında Descartes için metafizik bir baş tacı olsa da fizik, bilimi yukarılara taşımayı 

kendine amaç edinmiştir. Çünkü onun felsefesinde amaç açık ve seçik olana ulaşmak ve ‘’bizi 

tabiatın hakimi ve sahibi kılmaktır.’’ Bu anlamda faydası olacak bir bilim sistemini kurmak 

amacını güden Descartes fikirlerini de sistemli bir şekilde ortaya koymaya çalışmıştır.  

Descartes geleneğin dogmatik yapısını eleştiren Bacon’ı olumlu karşılasa da yöntem 

konusunda onunla çatışır. Bacon’ın deneyci olgulara öncelik vermesi Descartes’a göre hatadır. 

Ona göre yapılması gereken tümdengelimsel çıkarımlara zemin olacak genel ilkeri belirlemektir. 

Bu ilkeler hiçbir şüpheye yer bırakmayacak kadar açık ve seçik olmalıdır. Tıpkı matematik gibi 

doğruluğundan şüphe duyulmayan ilkelerden yola çıkan ve sonuçların kesin olduğu ilkeler 

olmalıdır. Descartes doğanın anlaşılmasının da matematikle mümkün olduğunu düşünür. Çünkü 

onun amacı kesinliğe ulaşmaktır. Matematikten yola çıkarak bilimlerde de aynı yola 

başvurulduğunda kesinliğin elde edilebileceğini savunur (Yıldırım, 2003:99).  

Descartes, “Hakikati aramak için metot gerektir” der ve bu metoda ulaşmasını 

sağlayacak olan yollardan sadece bir tanesi olan klasik mantığın, zaten bilinen şeylerin 

diğerlerine öğretme aracı olarak yararlı olduğunu ve gençler için zeka geliştirici rol oynadığını 

düşünmekle beraber; söz konusu yeni bilgiler olduğunda klasik mantığın yararsız olduğunu 

söyler. Bunun nedeni de Descartes’a göre klasik mantıkta biçim ve içeriğin ayrı ayrı olmasıdır. 

Ancak ona göre bilgi söz konusu olduğunda biçim ve içerik iç içe olmalıdır (Descartes, 1942:10).  

Öncelikle emprizmi ele almamız gerekirse kısaca bilginin deney ve gözleme dayalı 

olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda bilgi ancak ve ancak duyular yoluyla elde edilir. Descartes 

Tanrı’yı ayrı bir töz olarak görse de onun doğayla olan ilişkisinde duyulara yer vermez. Bunun 

sebebi ise duyuların yanıltma payının yüksek olmasıdır. Descartes Güneş’i örnek olarak gösterir. 

Güneş’e dair bilgilerimizi edinmemiz iki kaynaktan gelir. Ne var ki bu kaynaklar bize farklı 

seçenekler göstermektedir. İlki duyularımız ve onlar dışsal bir bağlantıya sahiptir. Bu kaynak ile 

Güneş bize olduğundan çok küçük bir şekilde görünür. Descartes’in diğer bahsettiği kaynak ise 

içsel anlamdaki bize verili olan hareket noktamızdır. Bu iki kaynak asla aynı veriyi vermez. 

Öyleyse bunlardan biri yanlış olmalıdır (Descartes, 1942:27).  

Descartes tümevarıma karşı çıksa da duyuları bilginin kaynağı olarak kabul ettiğini de 

görürürüz. Öyle ki ona göre faydanın ve zararın bilgisine dair edindiğimiz bilgilere duyular 

sayesinde ulaşırız (Descartes, 2004:216.234). 

Şimdiye değin en doğru ve en kuşkulanılmaz olarak benimsediğim nesnelerin tümünü 
duyulardan ya da duyular yoluyla öğrendim. Halbuki bu duyuların bazen yanıltıcı olduğunu 
kendi deneyimlerimle görmüştüm. Bunun için bizi bir kez bile aldatanlara hiçbir zaman 
güvenmemek bir önlem olarak değerlendirilmelidir (Descartes, 2004:98),  
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 Mademki şimdi, gerçeği aramaya başlamak dışında bir amacımız yoktur. O halde ilk önce bu 
ana değin duyduğumuz ya da tasarladığımız nesnelerden bazılarının gerçekten dünyada 
olup olmadığından kuşku duyacağız, çünkü ilkin, duyularımızın birçok kez bizi yanılttığını 
deneyimlerle gördüğümüz için onlara, isterse tek bir kez bile yanıltmış olsalar da, fazla 
inanmak toyluk olur (Descartes, 2004:51). 

Descartes’ın felsefesinde şüphe araç olmaktan çıkıp bir amaç olarak düşünülmeye 

başlanmıştır. Denebilir ki Descartes için Tanrı ve ruh söz konusu olduğunda duyularla ispat 

mümkün değildir.  O nedenle Descartes için “duyuda bulunmayan şeylerin zihinde yeri yoktur” 

ifadesi hatalıdır. Aynı zamanda hayal gücünün bilgisini de güvenilmez bulan filozof, keçi gövdesi 

üzerine yerleştirilmiş aslan başının hayali örneğini verir. Buna göre hayal dünyamızda böyle bir 

şey tasvir edebilsek bile aklımız bizi bunun imkansızlığını görmeye yöneltecektir. Öyle ki filozof 

“ne duyuların değişen şahitliğine ne de muhayyilenin aldatıcı hükmüne” güven duyulabileceğini 

düşünmektedir (Descartes, 2009:39). 

Descartes’e göre aklın temel oluşumu anlaşılmalı ve bizde varolan zihinsel güç ortaya 

çıkarılmalıdır. Bundan sonra yapılması gereken zihinsel gücümüzü şekillendirmenin yöntemini 

belirlemektir. Descartes rasyonalist bir filozoftur ve aynı zamanda analitik geometrinin de 

kurucusu olarak anılır. Ondandır ki yöntem için matematiğe öncelikli olarak başvurur. Çünkü 

matematik açık ve seçiktir. Yöntem bakımından da kavramsal açıdan da kanıtsal kesinlik sunar. 

Matematik tümdengelimsel bir yönteme sahiptir ve akıl yürütme yoluyla ilerler. Descartes’a 

göre bu yöntem kullanılarak apaçık ve basit olan kabullerden, apaçık ve basit akılyürütmeleriyle 

ne basit ne de apaçık olmayan bilgilere ulaşılabilir (Cevizci, 2012:489).  

Descartes bilimde ilermenin koşullarından birinin deney olduğunu kabul etmekle 

beraber deneylerden elde edilen sonuçlardan, nedenlere giden yolu inşa eden tümdengelim 

yolunu yöntem olarak benimser. Bunun sebebi yeteri miktarda denenmemiş deneyin bizi 

yanıltabileceği ihtimalidir. Ancak Descartes’a göre evrendeki genel ilkeler ve bu ilkelerin 

saptamasının yapılması daha doğru sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. Sonuç olarak da 

görürüz ki Descartes’ın tümevarıma yaptığı eleştirilerin yöntemsel bağlamı Hume’un 

felsefesinin eleştiri alanına temel oluşturmuştur (Descartes, 2009:58-59).   

Descartes doğayı bir makine olarak görmektedir. Ona göre hayvanların davranışı da 

mekanik reaksiyonların bir birliği gibidir. Bundan dolayı mekanizm kavramı maddi olanı 

aşmakta ve canlılar dünyasına girmektedir. Mekanizm Felsefe Doktrinleri ve Terimleri 

Sözlüğünde şu şekilde tanımlanmıştır:  “hayat da dahil her şeyi hareketlerin değişim ve 

intikaline irca eden ister fizik, kimyasal ve biyolojik olaylar olsun, isterse ruhi, sosyal ve manevi 

olaylar olsun, her şeyi mekanik kanunlar ve verilerle açıklayan, hareketlerin değişiminin her 

çeşit olayı izaha kafi geleceğini, varlığın mekanik olarak hareket ettiğini iddia eden felsefi 

meslektir.” (Bolay, 1981:160-161).   

Buradan hareketle denebilir ki evrende olan biten her doğa olayı, doğa yasaları 
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sayesinde açıklanabilecektir. Doğa yasaları da hareket yasaları bağlamında düşünülebilir. Bunun 

sebebi ise doğanın parçaları olan canlıların da doğa yasalarına tabii olmasıdır. Ne varki 

Descartes’a göre ruh düşünme yeteneğiyle ayrılır ve bu mekanizmanın kapsamından çıkar.  

Buradan hareketle anlaşılır ki dünya Descartes için mekan ve hareketten oluşan devasa 

bir makine konumundadır. Bu anlamdaki dünyanın yasalarını bilmek de ona dair hareketlerin 

yasalarını bilmeyi sağlar. Bu bağlamda Descartes’in “Bana hareket ve uzamı verin size dünyayı 

yeniden yaratayım” sözü hatırlanmalıdır. Ona göre eğer tanrının dünya üzerinde kurduğu 

hareket kanunları öğrenilebilirse insan doğa üstünde hakimiyet kurabilirdi. İnsan bir yandan 

düşünen ruh bir yandan da sadece bir bedene sahip olan madde olarak anlaşılmaktadır. Her 

ikisi de birer cevherdir. 

Descartes doğa üstüne olan tüm düşüncelerini iki temel ve birbirinden farklı şekle göre 

düzenlemiştir. Birincisi res cogitans yani düşünen şey; ikincisi ise res extensa yani yer kaplayan 

şeydir. Descartes’a göre bu iki şey Tanrı yaratımıdır. Tanrı Descartes’ın felsefesinde varlığıyla 

bir temel özellik olarak bulunmaktadır. Descartes’tan sonraki yüzyıllarda ise bilim insanları 

insana dair bilimlerde düşünen şey, doğa bilimlerinde ise yer kaplayan şey şeklinde bir ayrım 

yapıp bilimlerini bu doğrultuda ilerlettiler. Descartes’ın yaptığı ayrımın yalnızca zihin-beden 

bağlamında olduğunu düşünenler de olmuştur. Ancak bunun gerçekçi olmadığı yarattığı 

kartezyen neticelerden anlaşılmaktadır. Denebilir ki kartezyen ayrım kendisini zihin-beden ve 

zihin-doğa biçiminde ortaya koymaktadır. Bu iki ayrı biçim, farklı yöntemlerle anlaşılmaya 

çalışılmıştır (Can, 2009:107-108).  

Bu anlamda söz konusu iki şey, iki güç bir yöntemle kesin ve sağlam sonuçlara 

ulaşmalıdır. Bu yöntem nasıl formüle edilebilir? Descartes bu soruyu  “Aklın Yönetimi İçin 

Kurallar”da, ve daha ayrıntılı olarak da “Yöntem Üzerine Konuşmalar”da cevaplamıştır 

diyebiliriz. Birinci kural “doğruluğunu apaçık olarak bilmediğim, hiç bir şeyi doğru olarak kabul 

etmemek” şeklinde ifade edilen Apaçıklık Kuralı’dır. İkinci kural ise "inceleyeceğim güçlükleri 

daha iyi çözümlemek için her birini, mümkün olduğu ve gerektiği kadar bölümlere ayırmak" 

ifadesiyle yer verilen Analiz Kuralı’dır.  Üçüncü kural “en basit ve anlaşılması en kolay şeylerden 

başlayarak, tıpkı bir merdivenden basamak basamak çıkar gibi, en bileşik şeylerin bilgisine 

yavaş yavaş yükselmek için -hatta doğal olarak, birbirleri ardınca sıralanmayan şeyler arasında 

bile bir sıra bulunduğunu varsayarsak- düşüncelerimi bir sıraya göre dizerek yürümektir.” 

Şeklinde ifade edilen Sentez Kuralı’dır. Dördüncü kural ise,  “bütün eşlemler sırasında hiçbir 

şeyin unutulmadığından emin olmak için eksiksiz sayımlar yapmak gerektiği” söylenen “Sayma 

Kuralı”dır (Cevizci, 2012:490).    

Descartes’a göre hareket bir noktadan başka bir noktaya yapılan devinme durumudur ve 

şöyle açıklar:  “hareket, özdekin bir bölümünün ya da bir cismin doğrudan doğruya ilişkide 

bulunduğu ve durgun olarak varsaydığımız cisimlerin yanından diğer cisimlerin yanına 
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geçmesidir, diyeceğiz” (Descartes, 2004:122). Buradan hareketle denebilir ki hareket etmeyi 

sağlayan kuvvet cismin kendisindedir. Yine hareket yasaları da cismin kendisindedir. Hareket 

her ne kadar önem bahşedilmiş görünse de Descartes’a göre bir cevher değil de bir özellik 

olarak algılanmalıdır. Bu şekilde anlaşılacak cismin hareketinin kaynağı da Tanrı olmalıdır. Ona 

göre Tanrı hem hareketi hem de onun yasalarını yaratmıştır. Hareketin ilk nedeni Tanrı’dır. 

Hareket yasalarını Tanrı yaratmıştır demiştik. Peki hareket yasalarından ne anlamalıyız? 

Descartes toplamda üç hareket yasasından söz etmektedir. Bunlardan birincisi; “herşey, başka 

bir şey onu değiştirmediği sürece bulunduğu durumda kalır ve ancak başka şeylere rastlayınca 

durumunu değiştirir” sözüyle ifade edilmiştir. Descartes ikinci yasayı ise şu sözlerle 

açıklamıştır: “harekette olan her cisim hareketine doğru bir çizgi doğrultusunda devam etmeye 

çalışır”. Ona göre tüm bu yasalar Tanrı’nın değişmezliği ile bağlantılıdır. Tanrı değişmediği 

sürece bu yasalar da aynı şekilde işleyecektir. ‘’Harekette olan bir cisim, kendinden daha güçlü 

bir şeye rastlarsa, hareketinden bir şey yitirmez, ancak harekete geçirebileceği kendinden daha 

zayıf bir cisimle karşılaşırsa, ona verdiği kadar kendi hareketinden yitirir”. Bu sözlerinden 

anlaşılacağı üzere güçlü olan şey güçsüz olanın hareket etmesini sağlarken kendinden vermekte 

ve kaybettiği hareketi de güçsüz olan şeye aktarmaktadır. Üçüncü yasayı da Descartes’ın 

“Tanrı’nın etki biçimini hiçbir zaman değiştirmediğine ve dünyayı, onu yaratırken kullandığı 

aynı etki ile koruduğuna dikkat edilecek olursa” şeklindeki ifadesinden okuyabiliriz. Üç yasa da 

doğadaki hareketin miktarı üstünde bir değişiklik yaratmamaktadır. Tanrı evreni yarattığında 

oluşturduğu düzeni ve bu düzenin yasalarını değişime uğramayacak şekilde korumuştur. Bu 

anlamda Descartes Tanrı’nın yarattığı evrenin yasalarını sürekli korumasını bir yaratım olarak 

konumlandırmıştır. Bu şekilde yaratılan bir doğayı değişime uğratmak mümkün olamayacaktır. 

Bu sebeple Descartes evrende herhangi bir oluşun imkanını zor bulmaktadır. Ona göre evrende 

tesadüfi herhangi bir şey mümkün değildir. Evrendeki her şey önceden verili yasalara göre 

oluşmaktadır. Kendiliğinden olan bir şey olmaması sebebiyle hiçbir cisim hareketini 

kendiliğinden sağlayamaz. Cisimler ancak ve ancak değişmez doğa yasalarına uyarak hareket 

ederler. Cisimlerin hareket üstünde hiçbir etkileri yoktur. Öyleyse değişmez olan doğa yasaları 

matematiksel olarak ifade edilmek istenirse bu doğaya dair bilgimizin kesinlik kazanması olarak 

düşünülebilir. Yalnızca bu şekilde elde edilmiş bilgi ile bilim gerçekleştirilebilir. Denebilir ki ruh 

ve madde arasındaki ilişki sonsuz bir uyum ve uygunluk içerisindedir. Bu ilişki Tanrı’nın 

kurduğu şekliyle nasılsa hep öyle olacaktır. Mekanik doğa ise değişime uğrayamayacağı için 

matematiksel olarak ifade edilebilecektir. Descartes’a göre matematik kesin ve apaçık kanıtları 

bize verdiği için olguları kanıtlamamızı sağlayacaktır. Böylece matematiğin kesin yöntemiyle 

olgular kanıtlanabilir olacaktır.  

Descartes insan zihni üzerine yaptığı incelemelerle zihnin iki anlamda gücü olduğunu 

iddia etmiştir. Birinci güç, zihinsel sezgidir. Zihinsel sezgi, zihnin apaçık doğruları, sorgulanamaz 
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ilkeleri ve açık ve seçik düşünceleri kuşku duyulması mümkün olmayacak şekilde bilmesini 

sağlar. Zihinsel sezgi akıl yürütme eylemi sürecinde insana yarım eden sezgi türüdür. İkinci güç, 

tümdengelimdir. Tümdengelim sezgi sayesinde zaten apaçık bir şekilde bilinen doğrulardan 

yeni doğrulara ulaşılmasını sağlar. Descartes’ın matematikte gördüğü şey zihnin sezgiyle sadece 

bazı doğruları açık ve seçik olarak algılayabilmesidir. Tümdengelim yöntemiyle ise sezgiyle 

kavradığımız açık ve seçik bilgilerden ilerleyerek yeni doğrulara ulaşmış oluruz. Dolayısıyla 

zihin sürekli ve kesintisiz olan bir hareket halindedir.  Descartes yöntemini kuşkuculuğa 

indirgemiştir fakat belli önkabulleri de benimsemiştir. Descartes’ta bilgi sistemli ve hiyerarşik 

bir şekilde ortaya çıkar. Diğer bir önkabul ise gerçeğin sezgi aracıyla öğrenebileceğine ve 

doğruların gözlem ya da çıkarsamalardan değil de kendiliğinden bilenebileceğidir. Diğer bir 

görüş ise aklın doğal ışığına olan sonsuz güven ve inançtır (Cevizci, 2012: 490-491).  

Descartes’a göre Tanrı ilk önce ruhu yaratmıştır. Daha sonra ise ruh ve bedeni bir bütün 

haline getirmiştir. Tanrı kusursuz bir varlık olarak kendi izini zihnimizde bırakmıştır. Kendi 

idesini zihnimize yerleştirmesiyle insan kendisiyle beraber doğan ‘doğuştan ideler’e sahip 

olmuştur. Bu sebeple de bu doğuştan idelere sahip olan akıl kesinlik kavramının tek kaynağı 

konumundadır (Descartes, 2009:38-45).  

Descartes düşünceleriyle kendisinden sonra gelecek yüzyıllara da etki etmiştir. Daha 

önce bahsettiğimiz makine-hayvan hakkındaki görüşleri daha sonra makine-insan halini 

almıştır. Descartes’ın ruh ve bedeni ayırması ve aralarında cevher olduğunu düşünmesi ve ruh 

beden kavramlarının insanda bulunması dışında bir ortak özelliklerinin olmaması; insanın iki 

parçaya ayrılmış şekilde düşünülmesine sebep olmuştur.  

Descartes’a göre akıl ve duyu şüphesiz ki çatışmaktadır. Güneş örneğinden daha önce 

bahsetmiştik. Buna göre bize küçük gelen Güneş aslında akılla ilerleyen astronomi bilimi 

sayesinde doğru ölçüsüyle anlaşılmaktadır. Aynı örnek uzaklaştıkça tüm şeylerin küçülmesi 

şeklinde de verilebilir. Ne var ki çağdaşı Galileo, bu anlayışı teleskobu ile yaptığı gözlemlerle 

tamamen parçalamıştır. Aristoteles ve Batlamyus’un astronomi anlayışına kadar giden bu 

parçalama bize göstermektedir ki akıl ve duyular sürekli olarak farklı düşünceler sebebiyle 

çelişmez. En azından böyle genel geçer bir ilkeyi kabul etmek zorlaşmıştır. 

 

4.2.3. Galileo Galilei  

(Varsayımsal Tümdengelim, Hipotetik Dedüktif Yöntem) 

 

Bilginin kaynağı genellemedir. Eğer bir şey konuyla doğrudan ilişkili değilse 

genellemenin dışında bırakılır, eğer şeyler genellemeyle doğrudan ilişkiliyse genellemenin 

içinde bırakılır. Burada sözü edilen konuya ilişkin olma durumu genellemenin geçerli olması için 

değinilen şey anlamındadır. Dahası genelleme açıklamaların özüdür. Çünkü bir olguyu 
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açıkladığımızda onu anlatan önermeyi ve ona ilişkin yasayı sunmuş oluruz. Denebilir ki 

açıklama genellemedir (Reichenbach, 1993:14-15).  

Galileo’nun modern bilime katkısı özel bir yere sahiptir. Galileo Aristotelesçi fizik 

anlayışını yıkıp modern fizik anlayışının kapılarını açmasıyla Newton’un tamamlayacağı 

onyedinci yüzyıl devriminin de temelini atmıştır. Yine Galileo, Bacon ve Descartes’ın temsilcisi 

oldukları indüktif-dedüktif düşünceleri bir araya getirmiş ve modern bir şekilde hipotetik-

dedüktif yöntemin oluşmasına önayak olmuştur. Tıpkı Bacon ve Descartes felsefesinde 

görüldüğü üzere, Galileo’nun yöntem bulmaktaki amacı kesin ve evrensel olan sonuçlara ulaşma 

ihtiyacından kaynaklanmıştır. Üç filozof da Skolastik anlayışa zıt giderek bilimi daha doğru 

olacak bir zemin üzerine oturtma arayışı içerine girmiştir. Bacon kesinliğin bilgisini duyusal 

verilerde bulurken, Descartes bunu akılda ve Galileo ise deney ve matematiğin 

birleştirilmesinden oluşan yöntemde bulmuştur (Yıldırım, 2003:101). 

Galileo, Aristotelesçi mantığa karşı gelmekle kalmamış, deney ve matematik düşünceyi 
birleştirerek, gerçekten işe yarayan, yeni bilgilere ulaştıran, yeni bir yöntem öne sürmüştür. 
Bu yeni yöntemde deney, bilimsel araştırmanın temelidir. Fakat Bacon’ın yapmış olduğu 
gibi, salt deneyle yetinilmemiştir. Aynı şekilde, Descartes’ın yaptığı gibi, salt düşünce içinde 
kalarak yapılacak spekülasyonlarla da yetinilmemiştir. Doğayı gerçekten kavramak, doğa 
hakkında yeni bilgilere ulaşılmak adına fenomenler matematik ile çözümlenmiştir. Çünkü 
Galileo’ya göre doğa, büyük bir kitap gibidir, ancak yazılmış olduğu dil biliniyorsa okunabilir 
ve bu dil matematiktir (Erdoğan, 2011:281-282). 

Galileo’nun evreni geometrik bir hale getirmesi, fizik uzay ve Öklid geometrisi uzayını 

bir araya getirmesiyle gerçekleşmiştir. Galileo’nun matematiği fiziksel dünyanın en temel 

unsuru haline getirmesi niteliksel dünyanın dışlanmasının başlangıcıdır. Ona göre gerçek olan 

dünya, geometrinin gerçekleşmiş ya da cisimleşmiş halidir. Denebilir ki Galileo her bir hareketi 

matematiksel yasalarla ilişkilendirerek modern Batı biliminin rasyonel düşünceye tabii 

olduğunu da gösterir. Diğer yandan deneyin matematik diliyle yapılan doğa sorgulaması olarak 

görülmesi, teorinin öncelendiğinin bir işaretidir. Galileo yöntemini doğa sorgulamasının ve 

alınan yanıtların matematiksel bir dille ifade edilmesi şeklinde geliştirmiştir diyebiliriz. Daha 

ileriki dönemlerde ise modern bilimin ilerlemesinde Galileo’nun mekanik fizik bilimini göklere 

yöneltmesi ve daha sonra Newton’un matematiksel yasalılığı bulmayı hedefleyen yaklaşımının 

önemi büyüktür (Cevizci ve Küçükalp, 2010:120-121).  

Tümdengelim yöntemi deneysel yöntemin her ne kadar kökten değişim sağlayan 

sonuçları olsa da bilimsel yöntemin iki kolundan biri olarak okunmalıdır. Bu kollardan bir 

diğeri, matematiksel yöntemlerden oluşmaktadır. Bu anlamda Yunan öğretisinin modern çağda 

da kendisini gösterdiği söylenebilir. Öte yandan Kopernik’in sistemi ilk basamaklarını 

Aristarchus’un güneş merkezli sisteminden almıştır. Yunan astronomisi, yani fiziksel anlamdaki 

dünyanın araştırılmasında matematiğin kullanılması modern bilimin olmazsa olmaz özelliği 

haline gelmiştir. Öyle ki bu yöntem ve deneysel yöntemin bir araya getirilmesi bilimin 
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ilerlemesinde çok önemli etkiler yaratmıştır. Denebilir ki modern bilimin kudret sahibi olduğu 

nokta tam olarak bu birleşimdir; yani hipotetik-dedüktif yöntem. Bu yöntem; gözlemden elde 

edilen olguların çıkarsamalara uygun bir şekilde matematiksel hipotezlerinin sağlanıp, 

açıklanmasıdır  ( Reichenbach, 1993:74 ). 

Varsayımsal tümdengelim yöntemi, “Hipotez ileri sürme ve bunları mantıksal sonuçları 

yoluyla test etme yöntemi” (Yıldırım, 1991: 249) olarak tanımlanır. Bu yöntem, Galileo’nun, 

duyusal verilerden kesinliğe ulaşmayı sağlayan tümevarım yöntemini ve kesinliği aklın dışında 

olduğu varsayılıp orada aranan tümdengelim yöntemini bir araya getirmesiyle ortaya çıkmıştır. 

Kısaca Galileo, deneyi ve matematiksel düşünmeyi birleştirmiştir. Onun bu yöntemdeki amacı 

kesin ve evrensel sonuçlara ulaşmak istemesidir. Bilim felsefesi tarihi açısından bakıldığında 

anlaşılabilir ki Galileo’nun amacı bilime öncekilerden daha sağlam bir zemin bulmaktır. 

Varsayımsal tümdengelim yöntemi, Galileo tarafından uygulanmış ve Newton tarafından 

geliştirilmiş olsa da yöntemin ismi çok daha sonra, bilim felsefecileri tarafından konulmuştur. 

Bu yöntem, dolaysız gözlem ve deneylerden yola çıkarak sonuçlara varır. Sonra ise farklı 

deneylere dayanan kanıtlardan yola çıkılarak doğrulama ve yanlışlamaların yapıldığı başka 

sonuçların çıkarsanması sağlanır. Böylece bilimsel bir kuram oluşturulmaya çalışılır.   

Bilimsel yöntem gözlemle başlamakla beraber bu tek başına yeterli değildir. Gözlem 

matematiksel açıklamalarla tamamlanır. Bu açıklamalardan ilerlenir ve matematiksel 

yöntemlerle çeşitli sonuçlar elde edilir. Çıkan sonuçlar ise olgularla karşılaştırılarak doğru ya da 

yanlış cevabı olgulara göre elde edilir. Olgulara göre elde edildiği için de bu yöntem empriktir 

diyebiliriz. Ancak olgular bir şeyin doğruluğunu kanıtlarken, olgulardan daha fazlasını da ifade 

etmektedir. Doğruluğunu kanıtladıkları matematiksel ifade ve açıklamalar, kendilerinden 

ilerlenerek başka gözlemlere ulaşma imkanı tanır (Reichenbach, 1993:74-75).  

Matematiksel yöntem modern fiziğin teknik gücünü elde etmesini sağlamıştır. Emprik 

bilimler söz konusu olduğunda, gözlem ve deneyin yalnızca matematiksel dedüksiyonla bir 

araya getirildiğinde modern bilimin işine yarayacağını bilmek gerekir. Newton’un fizik bilimi 

kendisinden önceki Bacon’ın indüktif biliminden pek çok açıdan farklıdır. Denebilir ki Bacon’ın 

tablolarının yalnızca gözlem olgularının toplanması ve düzene sokulmasından ibaret 

olduğundan bilim insanları açısından yetersiz bulunmaktadır. Bu yöntem hiçbir bilim insanını 

yerçekimi yasasını bulmaya götüremezdi. Bu bağlamda modern bilimin başarısı, gözlem ve 

matematiksel dedüksiyonun birleşmesinden gelmektedir diyebiliriz (Reichenbach, 1993:75). 
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6. SONUÇ 

 

Modern felsefe Bacon ve Descartes’in temellerini attığı felsefe anlayışıdır. Ancak modern 

bilim Galileo tarafından temelleri atılmış bilimdir. Galileo’nun yaptığı şey yöntemi köksel 

anlamda değiştirmesidir. Bacon doğada inceleme ve gözlem yapmadan genel ilkelere ulaşmanın 

yanlış olduğunu söylemektedir. Ona göre doğanın yasaları ve prensipleri tecrübe yoluyla 

çıkarsanabilir. Galileo’da ise evrenin dili matematik dilidir demiştik. Evren bir geometri 

kitabıdır ve öğeler matematiksel olarak ölçülebildiğinde gözlem verileriyle yapılan 

karşılaştırmalar ortaya matematiksel veriler çıkartır. Bilinenleri ele alarak bilinmeyenlere 

böylece ulaşılabilir. Öyle ki bilimde ‘prediction’ yani önceden kestirme yöntemi kullanılabilir.  

Galileo’nun kendi dönemininin düşünürlerinden ayrılma sebebi hiç kuşku yoktur ki 

Aristoteles’in fizik anlayışına getirdiği yıkıcı itirazlardır. Bu konuda Galileo, Kopernik ve Kepler’i 

gerisinde bırakmış olur. Bu devrimsel kırılma noktası onun insanın sağduyusuna uymayan 

Güneş Merkezli Evren kuramının kanıtlarını ortaya koyması ve deney ve gözlemle ispat edilmesi 

mümkün olmayan eylemsizlik ilkesini ortaya atmasıyla ortaya çıkmıştır. Galileo bu ilkenin 

teorik anlamdaki savunusunu yapmış olsa da Descartes ve Kepler de bu konudaki çalışmalarıyla 

ve Newton da bu ilkeyi formüle etmesiyle bilim tarihinde izlerini bırakmışlardır.   

Deneysel yöntem denildiğinde akla gelen ilk bilim insanlarından biri olan Galileo, deney 

ve gözlemlerinde kullandığı ve savunduğu yöntemle yeni bilgi ve sonuçlara ulaşmayı mümkün 

kılmasıyla önemli bir konumdadır. Galileo’nun yönteminde duyularla sağlanan deney temelde 

yer alır. Sonraki adım ise doğayı ölçerek, deney ve gözlem yaparak, fenomenler arasındaki 

ilişkiyi kurarak kavramaktır. Böylece insan sadece deney bilgisine değil, gerçek bilime yönelmiş 

olur (Cevizci, 2012:407).  

Galileo’nun bilime getirdiği yeni solukla dünyanın ve de evrenin ilk nedenlerini arama 

uğraşı biter. Böylece evrene dair bakış değişmiş ve evrene dair her şeyin bilinebileceği iddiası 

önemsenmemeye başlamıştır. Yani denebilir ki fizik doğa felsefesinin önüne geçmiştir. Böylece 

bilim doğanın kanunlarını matematiksel olarak keşfetmeye doğru bir yönelim göstermiştir 

(Yılmaz, 2010:2). 

Galileo’ya göre doğa sadece görme duyusuyla algılanabilecek bir şey değildir ve doğada 

algılanan şeylerin sadece sınıflandırılması da yeni bilgi edinmek için yeterli değildir. Ona göre 

yeni bilgiyi edinmenin yolu fenomenlerin matematikle ifade edilip, açıklanmasıdır.  Çünkü ona 

göre doğa açık ve keşfedilmeyi bekleyen bir kitaptır ve ve bu kitabın dili de matematiktir 

(Cevizci, 2012:408).  

Modern bilimle beraber, bilim anlayışı her şeyin ilk nedenine kadar bilinebileceği gibi 

bir imkanlar dünyasından, sadece matematiksel ifadesi olan daha dar alanlı bir dünyaya 

geçmiştir. Öyle ki modern bilim anlayışıyla beraber bilim insanlarının yapması gereken tek şey 
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doğanın matematiksel dilini okumak ve çıkarım yapmaktır. Yine bu yeni anlayış şekli, 

Aristotelesçi evrenin aksine bilinmeyenin, bilinemeyecek olanın ihtimalini vermiştir. Galileo bu 

görüşüyle evrenin bilgisine dair ulaşabileceğimiz noktayı azımsamış gibi dursa da kilisenin ve 

yüzyılların Aristotelesçi otoritesini yıkmayı başarmıştır. Bu başarıyla beraber bilimdeki 

gelişmeler de artmıştır. Böylece insanın evrenin merkezinde olmadığını kabul etmek 

gerekmiştir.   

David Hume, “Bacon gerçek felsefeye giden yolu uzaktan işaret etti; Galileo ise hem 
başkalarına bu yolu gösterdi hem de bu yolda önemli ilerleme kaydetti” (Berry, s.145) diyor. 
Galileo’nun bilimsel ve felsefi anlamdaki belki de en önemli başarısı olarak yöntem 
çalışmalarını göstermek olası gözükmektedir. Galileo aslında tüm bilimlere evrensel bir 
ölçüt sağlamıştır ve bu yolla da mutlak bilginin olabilirliğini gösterdiği gibi, bilimlerin kendi 
içinde gelişmesinin ve ilerlemesinin olanağını bizlere sunmuştur (Topdemir, 1997:141). 

Galileo’nun modern fiziğe olan katkıları sayesinde soruların içeriği değişmiş ve ‘ne’ 

sorusundan ‘nasıl’ sorusuna geçilmiştir. Söz konusu sorunun öznesi ise evrendir. Evrenin 

hareketinin nasıl gerçekleştiği sorusu bilimsel yöntem ve fizik biliminin önemli bir unsur haline 

gelmesini sağlamıştır. Aristoteles deneyim ve sağduyu fiziğine önem verirken, Galileo 

planlanmış deneylerin niceliksel olarak ölçülmesi ve olguların arasındaki ilişkilerin geometrik 

olarak ifade edilmelerine önem vermiştir. Galileo bu tavrıyla fiziğin modernleşmesi ve 

matematiksel olarak gelişmesinde kaydadeğer katkılarda bulunmuştur.  

Galileo’nun bilimsel devrimle anılmasının sebebi onun niteliksel bakışa bir son verip 

matematik ve deney aracılığıyla kullandığı yöntemle niceliksel bakışa yer sağlamasıdır. Onun bu 

bakış açısı evrenin matematiksel bir dili olduğunu kabul etmesinden gelmektedir. Bundan 

dolayı da fiziğin inceleme alanı, doğanın bilgisini edinmek olmuştur. Bu anlayış da fizik 

biliminde önemli ilerlemelerin gerçekleşmesinin nedenidir. Bu bağlamda denebilir ki Galileo 

sayesinde fizik, matematiksel dünya ile metafizik dünya arasında bir araç konumundan çıkmış 

ve kendi başına bir bilim haline gelmiştir (Topdemir ve Unat, 2008:238). 

Anlaşıldığı üzere fizik bugünkü anlamını Galileo ile kazanmaya başlamıştır. Daha önce 

değindimiz üzere Galileo için evren bilinen ve bilinmeyenleri olan bir yerdir. Ona göre 

matematiksel yöntem kullanılarak evrene dair bilinen ve bilinmeyen kanunlar anlaşılabilir. Bu 

anlamda evren her zaman keşfedilip, öğrenilmeye açıktır. Galileo’nun bu konuda öne çıkardığı 

unsur, matematiksel bağıntıların oluşturulması için araştırmalar yapılması gerektiğidir. Bu 

sebeple Galileo sayesinde Aristotelesçi fizik anlayışı dışlanmış ve araştırma dışı bırakılmıştır.  

Galileo yaptığı deneylerle modern bilimin de ilklerini gerçekleştirmiştir. Bunun sebebi 

ise o, deneylerinde tamamlayıcı olmaya çalışmaktansa, deneylerinin araştırıcı özelliğini 

arttırmaya yönelmiştir. Onun deneyleri kontrollü deneylerdi ve matematiksel ifadelerinin 

olabilmesi için niceliksel özelliklere sahipti. Galileo deneylerine karşı açık görüşlüydü. Bir 

anlatıya göre Galileo kendisini değil de başkalarını ikna etme amacıyla deney yaptığını 
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söylemiştir. Galileo doğanın akıl ile kavranabileceğine kesin olarak inanmaktaydı. Denebilir ki 

Galileo’nun bilim tarihinde yaptıkları deneyden çok açıklamalardı (Cevizci, 2012:409).  

Galileo’nun bilim ve felsefe dünyasında büyük olarak anılmasını sağlayan şey bilimsel 

keşiflerinden çok bilimsel yöntemi ve felsefesidir. Onun yöntemi, matematiksel akıl yürütmenin 

fiziksel olgulara öyle emin bir şekilde uygulanmasıdır ki, birçok durumda deneye başvurmaya 

bile gerek kalmaz. Bu emin olma hali, doğanın rasyonel ve tutarlı niteliğinin kesinliğinden 

kaynaklanmaktadır. Evren mükemmel bir makinedir ve onu meydana getiren mekanizmalar 

hiçbir istisna, hiçbir mucize, hiçbir doğaüstü müdahale tanımayan matematik yasalarca 

belirlenmiş olan dakik bir saattir. Bu yasalar aklın kullanımıyla adım adım keşfedilir. Bilimin 

hedefi budur.  

Galileo bu konuda Descartes’ın düşüncelerine yaklaşır. Aklın doğru kullanımı insanın 

ilerlemesinin tek yoludur. Descartes için tanrı bu evrenin istikrarının güvencesidir, ama 

Pascal’ın Descartes konusunda gayet iyi gördüğü gibi, bu saatçi tanrı sahneden kolayca 

silinebilir. İlk fiskeyi o vurmuştur ve artık ondan vazgeçilebilir. Galileo’ya göre dünyada eğer bir 

“hipotez” varsa bu güneş merkezlilik değil, tanrının kendisidir. Evrensel zekanın varlığına 

entelektüel olarak inanmaktadır ama bu dinsel bir ruh değildir. Birçok yanıyla Galileo 

bilimciliğin habercisidir. Onun tasarladığı haliyle bilim gerçek bir din olabilir (Minois, 

2010:141). 

Galileo, bilimin geniş kitlelere yayılması gerektiğini düşünür ve bu konuda bilimin daha 

basit daha anlaşılır kılmak gerektiğini düşünerek, yazarlık konusundaki yeteneğini de 

kullanarak çalışmalarını ve düşüncelerini yazıya döker. Galileo, sürekli ilerleyen, hiçbir sonuca 

kesin olarak ulaşılamayan, sınırları belirsiz ve sentezden senteze gidilen bir bilimi savunur. 

Galileo, “Bir kerecik de olsa, tek bir şeyi anlama deneyimi olan ve bilginin nasıl elde edildiğini 

gerçekten duyumsamış olan bir kimse, kendisinin hiç anlamadığı, sonsuz sayıda başka 

gerçeklerin de var olduğunu fark eder.” diyor. 

Galileo’nun yöntem çalışmaları sadece bilimsel alanda değil, felsefi alanda da etkili bir 

çalışma olarak nitelendirilebilir. Galileo bu çalışmasıyla tüm bilimlere geniş kapsamlı bir norm 

sağlamıştır. O, bu çalışmalarıyla kendisinden sonra gelenlere kesin bilginin olanağını gösterdiği 

gibi, bilimlerin kendi içinde gelişmesinin ve ilerlemesinin olması gerektiğini göstermiştir.  Başka 

bir deyişle Galileo, bugün modern bilimler olarak kabul edilen bilimlere getirdiği ölçütle 

bilimlerin daha sonraki gelişmelerine öncülük yapmıştır.  

Galileo’nun düşüncesine göre deney ve gözleme dayalı olguları, önyargıya dayalı 

düşüncelere bağlı olarak kabul etmek doğru bir tavır değildir. Doğru olan, teoriyi olgulara 

uyacak şekilde inşa etmektir. Olgulara önyargısız bakabilmek önemlidir. Galileo’nun modern 

bilimin öncülerinden biri olarak kabul edilmesi, haklı olarak onun tavrının sonucudur. O, 

Rönesans hareketinin belirginleştiği tarihler arasında yaşamış bir bilim insanıdır. Onu 
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dönemindeki diğer bilim insanlarından ayıran en büyük farkı, yaşadığı döneme objektif olarak 

bakabilmesi ve döneminin felsefe alanındaki eksikliklerini fark ederek gerçek anlamda bir 

yenileşme hareketinin başlatıcısı olmasıdır.  Örneğin teleskop, kendisi tarafından icat edilmemiş 

olmasına rağmen, bilimsel anlamda ilk kullanan kişi Galileo olmuştur. Bu açıdan bakıldığında 

Galileo Rönesans döneminde yaşamış biri olarak bu geçiş dönemindeki köprünün kurulmasında 

çok büyük bir etken olmuş bir bilim insanıdır.   
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