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ÖNSÖZ 

Bu çalışma, T. S. Kuhn’un “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı yapıtında ortaya 

koymuş olduğu ve bilim felsefesi alanına getirdiği yeni bir yaklaşım olarak 

değerlendirilen, bilime, bilimin işleyişine ve bilimsel adı verilen düşünme süreci 

aracılığıyla elde edilen sonuçlara ilişkin, alternatif ve devrimci yaklaşımının, fiziğin 

alt dallarından biri olan “devinim” alanına uygulanmasını konu edinmektedir. 

Çalışmanın birinci bölümü, bilim felsefesinde temel yaklaşımların 

incelenmesine ayrılmıştır. Bu inceleme, ikinci ve üçüncü bölümlerde yer alan ve 

çalışmanın amacını oluşturan Kuhncu bilim anlayışının devinim kuramlarının 

gelişimine uyarlanmasının, bilimin gelişimine ilişkin ortaya konulmuş olan diğer 

yaklaşımlarla karşılaştırılmasını sağlayacaktır. 

 İkinci bölümde, Kuhn’un bilim anlayışının, devinimin gelişim evrelerine 

uygunluğu ortaya konulmuştur. Buna göre, devinim çalışmalarındaki bilimsel 

gelişimin; Antik Yunan’da gerçekleşen “paradigma öncesi dönem”, “paradigmanın 

ortaya çıkışı” ve daha sonra da Hellenistik dönem, Geç Antik Çağ, İslam ve 

Hıristiyan uygarlıklarını kapsayan “olağan bilim dönemi” ve paradigmada ortaya 

çıkan karşı örneklerin yarattığı “bunalım dönemi” şeklinde gerçekleştiği 

görülmektedir. 

Üçüncü bölümde ise, devinim paradigmasını girdiği bunalımdan çıkarabilmek 

için ortaya konulmuş yeni arayışlar ve bu yeni arayışlar sonunda, yeni çağ 

Avrupa’sında gerçekleşen “devrim” ve bu devrimin getirdiği “yeni paradigma” konu 

edilmiştir. 
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GİRİŞ 

19. yüzyılda doğa bilimlerindeki gelişmelerin gerek insan hayatını pratikte 

etkileyen sonuçlar doğurması, gerekse insanın doğa üzerinde egemenlik kurmasını 

sağlaması, bu yüzyıldan itibaren bilgi ve bilim ile ilgili konuların felsefi tartışmaların 

merkezine yerleşmesine, özellikle de 20. yüzyılda bilim ve bilim felsefesi ile ilgili 

sorunların son derece önem kazanmasına neden olmuştur.  

Bilimin, özellikle doğa bilimlerinin gelişimi, düşünürleri bilimi anlama 

etkinliği olarak tanımlanabilecek bilim felsefesi alanında yeni ve farklı görüşler 

oluşturmaya itmiştir. Bu tartışma süreci, bilimin işleyişi, onun mantıksal yapısının 

neliği, sonuçlarının sorgulanması gibi konuların yanı sıra bilimin diğer alanlarla 

ilişkisi, bilim sürecine etki eden faktörlerin araştırılması ile ilgili sorunları da 

gündeme getirmiştir.  

Bilgi, bilim ve bilimsel bilgi konularının özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda 

felsefenin merkezine yerleşmesinde Kant’ın Newton fiziğine uygun bir bilgi ve bilim 

anlayışı tasarlamasının etkisi de bulunmamaktadır. Yine Bacon’dan beri gelen 

olgucu doğa bilimi anlayışı  ve bu anlayışa uygun bir bilgi teorisi bu yüzyıllara 

damgasını vurmuş, çok yaygın bir kabul görmüştür. Olgucu bilgi teorisi sadece doğa 

bilimleriyle kendini sınırlamadığı ve diğer gerçeklik alanlarının anlaşılmasına da 

yönelik bir yöntem arayışı olarak ortaya konulduğu için, aynı zamanda, tepkilerle de 

karşılaşmıştır. Bu tepkilerde, doğal gerçeklik yanında, toplumsal-tarihsel alanın da 

doğa bilimi modeline göre kurulmak istenmesinin etkisi büyüktür. Comte’un 

sosyolojiyi “Science Sociale” olarak nitelendirmesi, olgucu anlayışın toplumsal 

gerçeklik alanlarını kapsayan bir yöntem olarak tasarlanmasının bir örneğidir. 
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Bu tepkiler doğa bilimleriyle ilgili bilim felsefesinin yanı sıra tarihselci bilim 

felsefesinin de ortaya çıkmasına neden olmuştur. Geleneksel yaklaşımın en önemli 

eleştirmenlerinden biri olan ve tarihselci bilim felsefesinin en önemli örneklerinden 

birini veren Kuhn, bilimin iç yapısına, işleyişine, sonuçlarına ve diğer alanlarla 

ilişkisi yanında bilim faaliyetinde bulunan bilim adamlarının çalışma tarzına, bilim 

faaliyetine etki eden bilim dışı unsurlara ve sosyokültürel etkenlere dikkat 

çekmektedir.  

Bu etkenler bilim adamları topluluğunun dünya görüşünü ve kavrayışını 

oluşturduklarından, yani onlara belli bir çerçeve kazandırdığından ve bilim 

etkinliğindeki araştırmacının da böyle bir çerçeve içerisinde çalışmalarını 

sürdürmesinden dolayı, bilimin işleyişinde ve gelişiminde çok etkin bir rol 

oynamıştır. İşte bu dünya görüşü ve dünya kavrayışının oluşturduğu çerçeveye veya 

bakış açısına Kuhn, “paradigma” der ve bu kavram onun yaklaşımının merkezini 

oluşturur. 

Kuhn’un paradigma kavramı çerçevesinde oluşturmuş olduğu bilim felsefesi 

incelenirken bir bakıma iki sorunun cevabı aranmaktadır. Bunlardan ilki; bilim 

faaliyetinin gerçekten bir paradigmaya göre mi yoksa bütün dünya görüşlerinin 

(paradigmaların) üstünde evrensel ilkelere, hatta amaçlara göre mi yapıldığıdır? 

İkinci soru ise, bilimin sürekli bir şekilde düzgün doğrusal olarak mı yoksa kırılma 

ve sıçrama şeklindeki devrimci dönüşümlerle mi ilerlediğidir? Bu sorunun cevabını 

oluşturacak temellendirmelerde ise, bilimin sürekli ilerlediği klasik görüşü 

sarsılmıştır. Kuhn, bilimin sürekli ilerlediği anlayışını reddetmiş ve bilimde kırılma 

ve devrimsel sıçramalar şeklinde gelişen ilerleme fikrini ileri sürmüştür. 
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Kuhncu yaklaşımda bilgi belli bir görüş açısına dayanır, nesnellik yoktur. 

Genel geçer doğrular yerine her paradigmaya göre doğrular vardır. Bilginin 

mutlaklığı söz konusu değildir. Paradigma değişikliğinde ise ussal ve yöntembilimsel 

ölçütlerin belirleyici olmadığını, daha çok paradigmanın ve bilimsel topluluğun hatta 

kamuoyunun desteğinin etkili olduğu savunulur. Bu yaklaşım, paradigma 

değişikliğinin, din değişikliğine benzer çok köklü bir değişikliğe yol açtığını, bundan 

dolayı da kültürel alanda bir değişikliğin meydana geldiğini iddia etmektedir; her 

bilimsel devrimde kuramsal ve metodolojik yapı değişir, her dönemin kendi 

kavramsal yapısı vardır. 

Kuhn, yaklaşımını “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı kitabında ortaya 

koymuştur. Kuhn’un bu kitabını yeni bir bilim anlayışı ortaya koymak amacıyla, 

felsefi kaygıları da olan  bir bilim tarihçisi gözüyle yazmış olduğu açıktır. Ancak 

ilginçtir ki, Kuhn’un bu yapıtında geliştirdiği görüşlerin tarih yazımı üzerine pek 

etkisi olmamıştır. Bilindiği kadarıyla, hiçbir tarihçi bilim tarihini Kuhncu açıdan 

yazmayı denememiştir. Oysa Kuhncu anlayış sosyolojik düzlemde ele alınmış, 

oldukça da verimli olmuştur (Irzık, 1990: 64). 

Kuhn’un kendiside, bilim anlayışını ortaya koyarken argümanlarını 

destekleyici bir çok örnek vermiştir, fakat bu örnekler farklı alanlardan, farklı bilim 

dönemlerinden, farklı nedenlerle verilmiş, birbirlerinden kopuk örnekler olmanın 

ötesine geçip, tüm bilim tarihini kronolojik olarak kapsayan bir durum sergilemekten 

uzak kalmıştır.  

Fiziğin alt dallarındaki bilimsel kuramların gelişimi, Kuhncu bilim anlayışının 

en iyi ortaya konulabileceği alanlardan biridir. Özellikle Kuhn’un sonradan 

vazgeçtiği paradigma öncesi dönemin, en azından fizik alanının devinim kuramları 
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için geçerli olduğu, devinimin ilk paradigmasına ulaşmadan, paradigma (bilim) 

öncesi bir dönem yaşamış olduğu bu çalışmanın başlangıç noktasını oluşturmaktadır. 

Devinim alanında ortaya koyduğu güçlü kuramıyla, bu alandaki ilk ve gerçek 

paradigma örneğini vermiş olan isim Aristoteles’tir. İlk paradigmanın ortaya 

çıkmasının ardından gelen olağan bilim döneminde, olağan bilimin en önemli 

etkinliği ve belirgin hali olan bulmacalar, bulmaca-çözücüler ve oluşturdukları 

bilimsel topluluklar ve paradigma öncesi dönemdeki okullar içinde güçlükle 

bulabildiğimiz bilimsel ilerlemenin, Aristoteles sonrası Antik Yunan’da, Hellenistik 

Dönem’de, Geç Antik Çağ’da, Ortaçağ Hıristiyan ve İslam Uygarlığı gibi farklı 

kültürlerde bile varlığını sürdürebildiği, başka bir ifadeyle olağan bilim 

etkinliklerinin, devinim çalışmalarında, Kuhn’un belirlediği çerçevede bütün 

açıklığıyla yaşanmış  olduğu ortaya çıkmıştır. 

İslam uygarlığındaki devinim üzerine yapılmış olan çalışmaların olağan bilim 

dönemi içerisine alınmış olması, bu çalışmanın diğer yanını oluşturmaktadır. Çünkü, 

Kuhn bilim anlayışını otaya koyarken bu çalışmaları göz önüne almamıştır. Bu 

eksikliği sadece Kuhn’da değil, bilim felsefesi üzerine yapılmış olan diğer 

çalışmalarda da görmek mümkündür. 

Olağan bilim dönemi içerisinde yer alan her kültür diliminde Aristoteles’te 

eleştirecek pek çok şey olduğunu görenler olmuştur. Ama bu eleştirilerin hedefi 

paradigmayı yıkmak olmamıştır. Özellikle Ortaçağ bilimine dikkatle bakıldığında, 

Aristoteles kuramının birebir tekrarı veya basit bir gelişimi olmadığı ama onun 

belirlediği çerçeveyi aşmış olmasının da söz konusu olamayacağı görülecektir. İleri 

düzeyde araştırmalara başlandığında paradigmanın sorunlarla karşılaşması doğaldır. 

Çünkü, insan zihninin serbest yaratısı olan hiçbir paradigma mükemmel değildir ve 
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bu nedenle her paradigma eninde sonunda çözümleyemeyeceği anormal durumlarla 

(Kuhn bunlara ‘anomali’; karşı örnek der) karşılaşır. Bu anlamda Aristoteles’in 

devinim kuramı da bir çok karşıt örneklerle karşılaşmıştır. Farklı bakış açıları ve yeni 

yaklaşımlar da, Aristoteles’in yetersiz olduğu bu yerlerde ortaya çıkmıştır. Bunlara 

örnek olarak “impetus-kasri meyil”, “evren dışı boşluk” gösterilebilir. 

16. ve 17. yüzyıla kadar yapılan bu çalışmalar Aristoteles’in resmettiği dünyayı 

yeniden inşa etmek için veya onun yerini almak için yapılmamıştır. Bunun 

açıklaması olağan bilim etkinliğinde yatmaktadır. Aristoteles’in ortaya koyduğu 

şekliyle paradigmatik devinim kuramında ne değiştirildiyse, Aristoteles’in belirlemiş 

olduğu, kuramın temelini oluşturan prensiplere göre değiştirilmiştir. Yeni 

değişiklikler ve ilaveler, çoğunlukla, Aristoteles’in belirlenimlerine dayandırılmış ve 

çok uyumsuz oldukları durumlarda dahi, paradigmanın bir parçası haline 

getirilebilmişlerdir. İmpetus ve kasri meyil kuramları maddesel olmayan bir kuvvetin 

itmesiyle havanın dış temasının yerini alması bu türden bir kaygının ürünüdür. 

Bu ilave ve değişiklikler, paradigmayı yıkmaktan çok, kuramın uyumsuz, 

ilgisiz parçaları olarak kalmış, diğer taraftan kuramın sürekli zorlanmasına rağmen 

yüzyıllarca ayakta kalabilmesini sağlamıştır. Kuhncu bir bakış açısıyla bakıldığında 

devinimin derinlemesine incelenmesi sırasında çeşitli kavramların, deneylerin veya 

gözlemlerin nasıl uygulandıklarını gösteren örnekler sürekli ortaya çıkmaktadır. Bu 

tekrarı sağlayan ise bilimsel toplulukların ders kitapları yoluyla kendini gösteren  

paradigmadan başka bir şey değildir. Söz konusu bilim çevresinin üyeleri, 

mesleklerini icra etmeyi, bu ders kitaplarına çalışıp bunlarla ilgili uygulama yaparak 

öğrenmişlerdir (Kuhn, 1991: 69). Başka bir ifadeyle, konu üzerinde çalışanlar 
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aldıkları eğitim ve karşılaştıkları bilimsel metinler aracılığı ile elde ettikleri modelleri 

kullanmışlardır (Kuhn, 1991: 71). 

Paradigma geçerliliğini koruduğu sürece, yanıtı olduğu bilinen soruları 

seçmeye yarayan bir ölçüttür. Topluluğun da bilimsel olarak kabul edeceği ya da 

üyelerini üzerinde çalışmaya teşvik edeceği tek tür sorun budur (Kuhn, 1991: 64). 

Paradigmanın ders kitabı olan ‘Fizik’in Hellenistik dönem, İslam, ve sonra Hıristiyan 

dünyasına aktarılması, konu üzerinde yapılacak çalışmaların sınırlarını baştan 

belirlemiştir. Başlangıçta konu üzerinde çalışanların aynı dönemde veya kurumda 

bulunmadığı ve tam anlamıyla bir topluluk görüntüsü vermediği sanılabilir. Fakat 

ayrıntıların ortaya konulmasıyla, yapılan çalışmaların olağan bilim etkinliğine uygun 

gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 

Hipparkos, Ptolemy, Philoponus, Buridan, İbn Sina, İbn Bacce Bradwardine 

gibi konu üzerinde çalışanlar Aristoteles’in belirlediği çerçeve içerisinde sorun 

seçimi yapmışlardır. Hepsinin de “tek düşüncesi becerisini yeterince kullanıp, 

kendisinden önce hiç kimsenin çözemediği ya da onun kadar iyi çözemediği çetin bir 

bulmacayı çözebilme inancı ve iddiasıdır. İnsanlığın gelmiş geçmiş en büyük 

bilimsel kafalarının çoğu, tüm mesleki çabalarını bu tür çetin bulmacalara 

adamışlardır” (Kuhn, 1991: 65).  

Philoponus’la başlayan, fırlatılan cismin devinimini hava kütlesi mi sağlar 

sorusu, İbn Sina ve Buridan’ın direnç ortadan kaldırılırsa devinim sonsuza kadar 

devam eder mi, Bradwardine’nin devinim formülünden çıkan; direnç ile kuvvet 

eşitse, devinim gerçekleşir mi gibi sorular paradigmanın sunduğu sorulara örnek 

olarak gösterilebilir. 
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Paradigmanın çözüm üretmekte zorlandığı karşı örneklerin arttığı bir dönemde, 

1543’te yayımlanan Kopernik’in, “De Revolutionibus Orbium” (Göksel Kürelerin 

Dolanımı Üzerine) adlı kitabı, yeni paradigmaya giden yolda insanın evrene bakışını 

ve evren içindeki yerini tamamen değiştirmiştir. Dünya, evrenin merkezinde dingin 

bir biçimde durmakta, bütün evren dünyanın etrafında dönmekte iken, bu kitapla 

birlikte sıradan bir gezegen olarak, başka bir gezegenin etrafında dönmeye 

başlamıştır. 

Kitap sadece astronomide değil, bağlantılı olan birçok bilim dalında olduğu 

gibi devinim konusunda da sorunlara yol açmıştır. Çünkü Aristoteles paradigması 

içerisinde etkinliklerini sürdüren bütün bilim dalları, birbirlerine son derece tutarlı ve 

sıkı bir şekilde bağlıdır. Nitekim, Aristoteles fiziğinin devinim yasası yalnız mekanik 

devinimi değil her türlü değişmeyi kapsamaktadır.  

Ptoleme teorisinin, gökyüzünde gerçekleşmekte olan olayların anlaşılır bir 

açıklamasını yapmaktan çok uzak olduğu bir gerçektir, ama bunu Kopernik 

sisteminin gerçekleştirebildiğini söylemekte bir o kadar güçtür. Çünkü, bunalımdaki 

paradigmadan ayrılarak yeni bir olağan bilim geleneğini üretecek olan bir başka 

paradigmaya geçiş, birikime dayalı bir süreç olmaktan çok uzaktır; önceki 

paradigmanın geliştirilmesiyle yapılacak bir iş değildir. Çünkü, yeni paradigma farklı 

temeller üzerine inşa edilecek olan bir binadır.  

Farklı temeller üzerine inşa edilmiş olan bilim etkinliklerinden bahseden 

Kuhncu bakış açısının tam karşısında bulunan Mantıkçı Olgucular, bilginin 

doğruların birikmesiyle ilerlediğini savunurken Popper, bilimin ilerlediğini kabul 

etmekle birlikte bunun doğruların birikmesiyle değil yanlışların ayıklanmasıyla 

oluştuğunu savunmuştur. İlerleme ve bu düşüncenin altında yatan empirist bilim 
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anlayışını hedef almış olan Kuhn’a göre ise, bilginin birikmesiyle gerçekleşecek  

“ilerleme yalnızca olağan bilim dönemleri sırasında tartışmasız ve kendinden emin 

olarak  varlık gösterebilmektedir” (Kuhn, 1991: 154). Aksi halde bilimsel bilgi, tarihi 

içerisinde, devrimlerden kaynaklanan kırılmaklara uğramaktadır. 

Aristoteles paradigmasının resmettiği evrende ortaya çıkan sorunlar ve bunlara 

getirilmeye çalışılan çözümler zihinleri oldukça karıştırmış, herkesin kendi çözümü 

doğrultusunda, eskisinden farklı bir evren içinde yaşamaya başlamasına neden 

olmuştur. Bu sorunlar, daha çok astronomi alanında ortaya çıkmış gibi görünse de, 

devinim üzerinde yoğun bir araştırmaya neden olmuştur. Bu doğrultuda 17. yüzyılın 

ilk yarısında gerçekleşen devinimle ilgili araştırmalar astronomi alanında da yararlı 

olmuştur. 

İki ayrı evren ve bu evrenlerde sıralı bir düzen (kosmos) gören Aristoteles 

paradigmasındaki bunalım, Galileo’yu Aristoteles evreninden farklı bir evren 

tasarımı kurmaya yöneltmiştir. Sonuçta Galileo, sıralı düzenin kalktığı, Ay-altı ve 

Ay-üstü olarak ikiye ayrılmış olan evrenin tek bir evren olarak birleşmiş olduğu, iki 

ayrı varlık alanın yerini tek bir varlık alanın aldığı bir evren kurmuştur. 

Galileo’da paradigmayla birlikte değişen şey gözlemleri yorumlayış tarzıdır, 

aksi halde yorumlanan gözlem, çevre yapısı ve algılama duyuları açısından tek ve 

değişmezdir. Değişim Galileo’nun algılama yapısındadır. Kuhn, paradigma  benzeri 

bir yapının algılama için de bir önkoşul olduğu kanısını gestalt psikolojisi ile 

temellendirir. Çünkü Kuhn’a göre, kişinin ne gördüğü, hem neye baktığı ile hem de 

önceki görsel ve kavramsal deneyimlerinin ona ne görmeyi öğrettiği ile yakından 

bağlantılıdır (Kuhn, 1991: 120). 
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Galileo, Kopernik astronomisine inandıktan sonra, Ay’ı daha önce bir gezegen 

olarak görmüşken, daha sonra ise bir uydu olarak görmemiştir. O, bir zamanlar Ay’ın 

gezegen olduğunu sanmış, ama sonradan  yanıldığını anlamıştır (Kuhn, 1991: 121).  

Kopernik, Kepler ve Galileo gibi ‘dünyayı farklı şekilde görmeyi ilk 

öğrenenler’in açtığı yolda devinimin yeni paradigmasına kavuşmasını sağlayan 

Newton, ortaya koyduğu yeni paradigmanın, eski paradigmanın diliyle 

anlaşılamayacağını veya yanlış anlaşılacağını bildiğinden yeni bir dil oluşturmak 

istemiştir. Yeni dil, yerleşik ve bilinen kavramaların anlamlarını yeni paradigmaya 

uygun hala getirmekle mümkün olacaktır. Yerleşik ve bilinen kavramların anlamını 

değiştirme ihtiyacı aslında Newton  kuramının devrimci etki yapmasında merkezi bir 

rol oynamıştır (Kuhn,1991: 112). Newton bu amaçla Principia’nın başında 

kavramları yeniden tanımlamıştır. 

Kuhn’a göre, paradigma değişimi, kavramsal çerçevenin de değişimi anlamına 

gelmektedir. Bu anlamda Kuhn, kavramsal çerçeveyi, hatta kültürü, 

Wittgenstein’daki dil kurallarına ve bu kurallarla oynanan oyunlara benzetir. Nasıl ki 

sözcükler farklı durumlarda farklı anlamlar kazanıyorlarsa, paradigma değişiminde 

de kavramlar farklı anlamlar kazanırlar.  Farklı paradigmalardan Dünya’nın  farklı 

şekillerde görülmesinin nedeni de budur.  

Kuhn’un ortaya koyduğu paradigma anlayışının kuralları ise yasalardır ve bu 

kurallarda oluşacak bir değişim, gerçekleşen devrimin göstergelerinden birini 

oluşturur. Bu anlamda, Newton’un, Aristotelesçi devinim paradigmasının yerine, 

yeni bir devinim paradigması koymuş olduğunun bir göstergesi de, Principia’da 

tanımların hemen ardından vermiş olduğu yasalardır. 
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 “Gerek siyasi gerek bilimsel gelişmede devrimin önkoşulu, düzenin bunalıma 

varan ölçüde işlerliğini yitirdiğini haber veren belirtilerin algılanmasıdır” (Kuhn, 

1991: 105). Nitekim, Galileo, Descartes ve Newton, yüzyıllar boyunca doğayı ve 

devinimi Aristoteles’in resmettiği şekilde gören düşünme sisteminden uzaklaşıp, 

bunalımı ortadan kaldırabilmek için doğaya ve devinime farklı bir gözle 

bakabilmişlerdir. Ancak bu farklı gözle bakışlar, Aristotelesçi paradigmanın 

işlerliğini yitirmiş olduğunu algılamış ve bunalımı ortadan kaldırabilmek için yeni 

bir evren tasarlamış olmaları, aynı ‘yeni evrene’ baktıkları anlamına gelmemektedir. 

Çünkü, Galileo’nun sadece birkaç öğesini çizebildiği yeni evren resmini, Descartes 

ve Newton bir birinden çok farklı şekillerde tamamlamışlardır. Bu yüzdende Galileo, 

hem Descartes’ı hem de Newton’u öncelemişken, Descartes ve Newton ise 

birbirlerine rakip paradigma adayları olmuşlardır. 

Eski paradigmanın yaşadığı bunalım dönemi, bu dönemde ortaya çıkan 

Descartes ve Newton’un ortaya koymuş olduğu yeni paradigma adayları, adaylardan 

Newton kuramının galip gelerek devrimi gerçekleştirmesi, ardından kendisini yeni 

paradigma olarak kabul ettirmesi ve olağan bilim döneminin devam etmesi, aynı 

zamanda devinimin ikinci paradigmatik dönemini, yani Einstein tarafından 

gerçekleştirilecek olan devinimin üçüncü paradigmasına giden süreci başlatan 

olaylardır. 

Çalışmanın birinci bölümünde, Kuhncu bilim anlayışıyla karşılaştırma 

yapabilmek amacıyla bilim felsefesindeki temel yaklaşımların incelemesi 

amaçlanmıştır. Olguculuğun felsefi gelenek olarak temellerinin ve Comte ile birlikte 

felsefi bir yaklaşımın adı haline gelişiyle başlayan inceleme, olgucu modeldeki 

açıklama yetersizlikleri olan; epistemolojik yetersizliklerin, bilimin tarihsel 
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gelişimine   yönelik yetersizliklerin ve bilim anlayışlarından kaynaklanan 

yetersizliklerin ele alınmasıyla devam etmiştir.   

Görülmüştür ki, bilimsel alanda sürekli artarak gerçekleşen yeni keşifler, klasik 

olguculuğun temel çabası olan, bilimsel keşiflerin sonuçlarını yasalar biçiminde bir 

sistem içerisinde toparlama düşüncesinin uygulanabilirliğini zayıflatmaya başlamış 

olması ve olguculuğun, temelde olgucu olan bir çok düşünür tarafından eleştirilmeye 

başlanmasına neden olmuştur. Yapılan eleştiriler, olguculukta yeni arayışlara neden 

olmuş, bu da kaçınılmaz olan değişimi beraberinde getirmiştir. 

Olguculuktaki kaçınılmaz değişimin sonucu olarak, Russell, Wittgenstein’la 

birlikte Mantıksal Atomculuğu geliştirmiş, Mach ve Avenarius Eleştirel Olguculuğu 

ortaya koymuş, ardından da  Schlick ve öğrencileri Viyana Çevresi olarak bilinen, 

Mantıkçı Olguculuk olarak da nitelenecek olan yeni bir yaklaşım ortaya 

koymuşlardır. 

Viyana Çevresi’nde geliştirilmiş olan, klasik olguculuğun, ‘bilimsel 

deneycilik’ ya da ‘bilimsel olguculuk’ olarak da bilinen 20. yüzyıldaki devamı, 

1930’larda A. E. Bulumberg ve H. Feigl’in ifade etmiş olduğu şekliyle Mantıksal 

Olguculuk olarak anılmıştır. Mantıkçı olguculuğun temsilcileri kurucuları arasında -

daha önce Viyana Çevresi düşünürleri olarak geçen- mantıkçı deneyci olarak da 

anılacak olan M. Schlick, R. Carnap, Herbert Feigl, Friedrich Waisman gibi 

düşünürler gösterilebilir. 

Mantıkçı olguculuk akımıyla başlayan, fakat bünyesi içinde başka grup ve 

kişilerin de yer aldığı felsefi yaklaşıma; mantıkçı deneycilikle benzer görüşlere sahip 

olmakla birlikte, Mantıkçı Deneycilik dışında kalan öbek ve bireyleri kapsayan daha 

geniş bir yaklaşıma Bilimsel Deneycilik denir. Bu yaklaşımın taraftarlarına H. 
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Reichenbach, K. Popper, A. J. Ayer, W. V. Quine, C. G. Hempel, örnek olarak 

verilebilir.  

Bilimsel bilgi gelişimine ilişkin yeni yaklaşımlara öncelikle bilime bir sınır 

çekme problemine getirdiği yeni çözümü ile K. Popper, ardından klasik bilim 

felsefelerinin evrimci bilim görüşüne karşı geliştirdiği bilim anlayışıyla T. Kuhn’un 

bilim anlayışı, ardından bilimin doğasının özel olduğu ve bilimde nesnel bir 

yöntemin bulunduğu tezini reddeden, bilim alanındaki epistemolojik anarşizm 

görüşüyle ün kazanmış olan P. Feyerabend ve son olarak, bilim alanında gelişmeyi 

sağlayıcı ve gelişmeyi engelleyici araştırma programları bulunduğunu öne süren ve 

bu düşüncesiyle bilimde amaçlanan iş türünün bir yorumunu vermeye çalışan İ. 

Lakaots değerlendirilmiştir. 

Sonuç olarak denilebilir ki, çalışmanın birinci bölümünde, bilim felsefesi 

üzerine yapılmış çalışmalar, bilimsel düşünüşteki dönüşüm noktalarını hatırlama 

amacıyla gözden geçirilmektedir. Ancak bu bölümün amacını, sadece Kuhn öncesi 

ve çağdaşı yaklaşımların bir özetini vermek şeklinde düşünmek pek doğu 

olmayacaktır. Hatırlatmanın asıl amacı, ikinci ve üçüncü bölümlerde yer alan ve 

çalışmamızın merkezini oluşturmakta olan, Kuhncu bilim anlayışını devinimin 

gelişimine uyarlarken, bilimin gelişimine ilişkin ortaya konulmuş olan diğer 

yaklaşımlarla karşılaştırmayı kolaylaştırmak ve çalışmamızın daha iyi kavranmasına 

yardımcı olmaktır.  

İkinci bölümde, Kuhn’un bilim anlayışının, devinimin gelişim evrelerine 

uygunluğu ortaya konulmuştur. Buna göre, devinim çalışmalarında ki bilimsel 

gelişimin; Antik Yunan’da gerçekleşen “paradigma öncesi dönem”, “paradigmanın 

ortaya çıkışı” ve daha sonra da Hellenistik dönem, Geç Antik Çağ, İslam ve 



 14 

Hıristiyan uygarlıklarını kapsayan “olağan bilim dönemi”, ve paradigmada ortaya 

çıkan karşı örneklerin yarattığı “bunalım dönemi” şeklinde gerçekleştiği 

görülmektedir. 

Üçüncü bölümde ise, devinim paradigmasını girdiği bunalımdan çıkarabilmek 

için ortaya konulmuş yeni arayışlar ve bu yeni arayışlar sonunda, yeni çağ 

Avrupa’sında gerçekleşen “devrim” ve bu devrimin getirdiği “yeni paradigma” konu 

edilmiştir. 
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1. BÖLÜM: 

OLGUCULUK VE BİLİMSEL BİLGİ MODELLERİ 
 
1.1. Olguculuk ve Bilimsel Bilgi Anlayışları 

Avrupa'da Aydınlanma’nın ve Yeniçağ bilimlerindeki önemli gelişmelerin bir 

sonucu olan olguculuğun felsefe geleneği olarak temelleri, Eski Yunan Sofistlerine 

ve 3. yüzyıl Latin düşünürü Sextus Empiricus'a değin uzanır. Daha yakın kökleri ise 

öncelikle F. Bacon’la, 17. ve 18. yüzyılların İngiliz empirist okullarına  ve özellikle 

de D. Hume’a dayanan ve ilk olarak Saint-Simon tarafından bilimsel bir yönteme 

işaret etmek amacıyla kullanılmış olan olguculuk, daha sonra Auguste Comte ile 

birlikte, felsefi bir yaklaşımın adı haline gelmiştir. Doğa bilimlerinin yöntemlerini 

kullanıp, onların ulaştıkları sonuçlardan yararlanarak, bütün görüngüler dünyasının 

birlikli bir açıklamasına ulaşmayı amaçlayan olguculuk, doğrudan ve aracısız algının 

olgu ve nesnelerine yönelip, olgular arasında varolan ilişkileri, deney dünyasındaki 

düzenlilikleri, deneyin dışına çıkmadan keşfetmek gerektiği ilkesi üzerine kurulmuş 

bir yaklaşımdır. 

“Tüm yüce gizemleri insan zihnine yasaklanmış olarak görmek demek olan 

pozitif felsefe” (Comte, 1974: 36) eleştirilerini öncelikle metafiziğe yöneltmiştir. 

Bunun nedeni, metafiziğin deneyin dışında, duyusal olanın ötesindeki bir dünyayı 

konu alan, gerçekliğin ya da varlığın bir bütün olarak tutarlı ve geniş kapsamlı bir 

resmini sunmaya çalışan felsefe dalı olarak anlaşılmasıdır. Olguculuk bu 

eleştirileriyle, fizikötesi soyutlamalar üzerine kurulmuş yani, görüngülerin gerisinde 

gizli özler, şeylerin arkasında etkin ya da ereksel nedenler arama ve idelere, 

kavramlara, türlere gerçeklik yükleme eğiliminde olan geleneksel felsefenin, 

deneysel gerçekliğin dışına çıktığını iddia eden bir akım olmuştur. Bu iddiayı temel 
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alan olgucu için doğada zorunlu bağlantılar yoktur; var olan sadece, bilimsel 

teorilerin evrensel yasalarında sistematik olarak gösterilebilecek olan, olayların 

birbirlerini izleyişi, düzenlilikleridir. 

Evrenin genel fenomenlerinin... özlerinde ne olduklarını, nedenlerinin ne 
olduğunu belirleme... her zaman çözülemez olarak düşündüğümüz, artık pozitif 
felsefenin kapsamında yeri olmayan ve bizim sağduyulu bir biçimde tanrıbilimcilerin 
imgelemine ve metafizikçilerin inceliğine bıraktığımız sorunlardır (Comte, 1974: 38-
39). 

 

Olguculuk, dış dünyadaki varlıkların bilgisinin tek kaynağı olarak deneyi 

gösterirken, deneyden bağımsız bir bilginin mümkün olamayacağını iddia eden 

deneyciliğin temel tezini kabul eder. Olguculuğa göre, artık “bize güçlerimizin 

ölçüsünü gösterebilen yalnızca deneydir” (Comte, 1974: 36).  Bununla birlikte, 

olgucu düşünce, gerçekliğin bilgisinin deneye dayanmak durumunda olduğu tezini, 

bilginin, deney temeli üzerinde, deneyde verilmemiş olan bir şeye ilişkin olabileceği 

görüşünü de kapsayacak bir şekilde genişletirken, insan zihninin duyusal olanın 

üstünde ve ötesindeki bir dünyayla ilgili bilgi edinebileceği iddialarının karşısında 

yer alır. Başka bir deyişle, olguculuğun deney dışı bilgi konusundaki kuşkuculuğu 

gerçek anlam ve ifadesini en iyi bir biçimde, olgucu düşünürlerin fizikötesine karşı 

çıkışlarında bulur. 

Olguculuğa göre, bilim, yani doğa bilimleri, gerçeklikle ilgili olarak 

bilebileceğimiz her şeyi üretmektedir. Bu anlamda doğa bilimleri tarafından sağlanan 

bilgi dışında, dünya hakkında hiçbir bilgimiz olamaz. Başka bir ifadeyle, bilimin, 

yani görüngülere ilişkin sistematik araştırmanın sınırlarını aşan bir insan bilgisi 

mümkün değildir.  

Bilim, insan ve toplum da dahil olmak üzere güvenilir, gerçek bilgi edinmenin 

tek yolu ya da yöntemidir. Bu durumda felsefeye düşen görev, bilimin ulaştığı 

sonuçların sentezini yapmak ve bu sonuçları sistemleştirmektir. Bu yüzden, 
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felsefenin görevi, bilimlerin üzerine çıkmak ve gerçekliğe ilişkin olarak, doğa 

bilimlerinin sağladığı bilgilerden daha mutlak ve derin bir bilgi aramak değildir. Bu 

nedenle, felsefe bilim için söz konusu olmayan bir bilgiye ulaşma iddiasından 

vazgeçmelidir. Hatta felsefi sorular bilimsel yöntemle yanıtlanamıyorsa göz ardı 

edilmelidir. Çünkü bilgi son çözümlemede deneye dayanmalıdır. “Kısacası, tüm 

bilimsel teoriler aynı zamanda büyük mantıksal olgular olarak düşünüldüğünden, 

mantıksal yasaların bilgisine erişmek yalnızca bu olguların sıkı bir biçimde 

gözlemlenmesiyle mümkündür” (Comte, 1974: 47-48). 

Bu doğrultuda çalışacak olan felsefe, gerek bilimin insan yaşamına olan 

katkılarını ortaya koyarak, gerek bilimin kapsamını ve yöntemlerini açıklayarak 

gerekse bilimsel bulguların gerisinde yatan genel ilkeleri belirleyerek, hatta “bilimler 

felsefesinin amacını oluşturan, doğa fenomenlerinin olgusal açıklaması için gerekli 

olan bu genel ilkelerin sayısını mümkün olduğu kadar azaltmaya yönelerek, bu 

yasaların sayısını, bir gün, hatta en uzak gelecekte, kesinlikle teke indirerek” (Comte, 

1974: 59) yararlı bir işlev yerine getirebilir.  
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1. 2.  Olgucu Modelin Sınırlılıkları       

Olgucu modelin ilk akla gelen yetersizliği, epistemolojiktir. Olgucu modelin 

dış dünyadaki varlıkların bilgisinin tek kaynağı olarak gözlem ve deneyi kabul 

etmesi daha sonradan önemli bir yetersizlik olarak görülmüştür. Buna göre, tek 

başına gözlem ile bilimsel teorilerin doğru veya yanlışlığı belirlenemeyeceği gibi, 

teori ve gözlem arasında işe yarar bir farklılaşmanın da yapılamayacağı iddia 

edilmiştir. Zira, gözlenecek olay örneklerinin sayısı potansiyel olarak sonsuz 

olamayacağına göre, sınırlı sayıdaki gözlem kanıtı tüm zaman ve mekanlar için 

geçerli olacak bir yasanın doğruluğunu sağlayamaz.  

Özel önermelerden -ne kadar çok sayıda olursa olsun- varılan evrensel 
önermelerin mantıksal açıdan doğruluğunu tanıtlamak doğru değildir. (Popper, 1998: 
51). 

 ‘Şimdiye değin gözlemlediğimiz tüm kargalar siyahtı; öyleyse kargaların tümü 
siyahtır.’ Burada sonuç öncülün ne tümü ne de bir parçasıdır; onu aşmakta, henüz 
gözlenmemiş kargaları da kapsamakta ve onları gözlenmiş kargaların bir özelliği ile 
nitelemektedir. Bu demektir ki, bu tür bir çıkarımda sonucun doğruluğu güvence altına 
alınamaz; olabilir ki ilerde bir gün dünyanın bir köşesinde, rengi siyah olmayan ama 
tüm diğer özellikleriyle karga olan bir yaratıkla karşılaşalım. (Reichenbach, 1993: 61)   

 

Olguculuk, bilimin amacını, gözlenebilen olayların açıklanması ve önceden 

tahmin edilmesi olarak belirlemiştir. Oysa, elektrik, manyetik, yerçekimi, atom, atom 

altı parçacıklar, genler, virüsler gibi bilimsel teorilerde kullanılan terimlerin pek çoğu 

gözlemlenemeyenlere işaret etmektedir. Bu yüzden de bu terimler teorik (gözlemsel 

olmayan) olarak adlandırılmakta ve bu tür terimleri içeren  konular da teorik yasalar 

olarak tanımlanmaktadır. İşte bu durum olguculuğun bir yetersizliği olarak ortaya 

çıkmaktadır. Çünkü olgucu modele göre bilimsellik ölçütü, önemini hiçbir zaman 

yitirmemiş bir konu olan, önermenin doğruluğunun veya yanlışlığının empirik 

gözlem yoluyla kesinleştirilebilmesidir. Bu durum olgucu olsun olmasın bir çok 

düşünürün, bu ölçütün formüle edilmesi  üzerinde dikkatle durmasına neden 

olmuştur.  



 19 

Gözlem, doğruluk ya da yanlışlığın tek ölçütü durumunda olduğundan, olgucu 

yaklaşımda çok büyük bir önem kazanmaktadır. Gözlemle ilgili ortaya çıkan sorun 

ise, gözlenebilenin gözlemlenme şekliyle, yani gözlemin nasıl gerçekleştirileceği ile 

ilgilidir. İlk akla gelen ise, ‘doğrudan algısal gözlem’dir. Fakat, olguculukta 

gözlemcinin dolaysız algısal deneyimi her durumda yeterli bir gözlem olarak kabul 

edilmemektedir. Zira, bazı durumlar değişik gözlemcilerin varlığını gerektirmektedir. 

İkincisi ise, terimlerin teorik mi, gözlemsel mi olduğuna, ilgili bilim adamlarının 

karar vermesi demek olan ‘pragmatik gözlem teorisi’dir. 

Olgucuların teorik terimler problematiğini çözebilmek için önerdikleri bir çok 

“denklik kuralı”ndan en bilineni ‘sadece gözlemsel terimler içeren önermeler yoluyla 

teorik terimlerin tanımlanmasını sağlamaktır’. Çünkü olgucu modele göre bir 

önermenin doğrulanabilirliği, gözlenebilen terimler içermesini gerektirmektedir. Bu 

yolla teorik terimlerin epistemolojik değerlerinin yükseltilmesi, gözlemsele 

yaklaştırılması ve bilimselliklerindeki eksiklerin giderilmesi amaçlanmıştır. Fakat bu 

ve buna benzer “mütekabiliyet kuralları”nın başarıya ulaşmış olduğunu söylemek 

güçtür. 

Bütün bu çözüm önerilerine rağmen teorik terimleri bilimsel alandan 

uzaklaştırmak veya teorik terimleri gözlemsel olanlarla değiştirmek tam anlamıyla 

mümkün olamamıştır. Çünkü dünün teknik imkanları çerçevesinde gözlenmesi 

imkansız olan terimler bugün kolaylıkla gözlenebilmekte veya bir örneğin 

gözlenebilmesi bütün örneklerin gözlenebileceği anlamına gelmemektedir.  

Olgucu model metafiziğe açtığı savaşı, dış dünyadaki varlıkların bilgisinin tek 

kaynağı olarak gözlem ve deneyi kabul etmekle kazanabileceğini düşünmüş, ancak 

bu yöntem beraberinde epistemolojik temel bulma, önermelerin doğru veya yanlışlık 
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derecelerini belirlemeye yarayacak kesinlik dereceleri bulma ve böylece bilimin 

objektif kontrolünü kolaylaştırma gibi sorunları doğurmuş açıklama yetersizliklerini 

ortaya çıkarmıştır. 

Olguculukta bilimin amacı, gözlenebilen olayların açıklanması ve olayların  

önceden tahmin edilmesi olarak belirlenmiştir. Bu tanımdan doğan olgucu modelin 

ortaya koyduğu bilimsel amaçtaki bir başka temel güçlük, olayların açıklanmasına 

değil, önceden tahmin edilmesine izin veren bir yaklaşım olmasındandır . 

 Olgucular, olayların açıklanmasını, söz konusu olayların, bir düzenliliğin 

örneği olduğunu göstermekten başka bir şey olmadığını düşünmüşlerdir. Bu 

açıklanma için dikkatlice geliştirilmiş olan sistematik önermeler ise, çözümü 

olmayan bazı önemli problem ve zorluklar doğurmuştur. Öncelikle tam bir bilimsel 

açıklama birçok olgucu tarafından nedensel açıklama ile sınırlandırılmak istenmiştir. 

Çünkü, bilimsel açıklama modeli, zorunlu ve yeterli koşulların belirtildiği, ancak bu 

koşulların yerine getirilmesiyle meşru bir açıklamanın yapılabileceği bir etkinlik 

olarak ifade edilmiştir. Fakat bu yöntem açıklayıcı olmayan tahminler yapmak 

sorununu çözmeye yetmemiştir. Çünkü, düzenli nedensellik teorisinde pek çok 

açıklayıcı olmayan düzenlilik örneği, nedensel ilişkiymiş gibi nitelendirilecektir. Bu 

problem yüzünden nedensel ve nedensel olmayan yasaları birbirlerinden ayırmak son 

derece zordur. 

Olgucu modelin bir diğer açıklama yetersizliği, bilimin tarihsel gelişimine 

yöneliktir. Söz konusu yetersizlik, olgucuların bilimin psikolojik, sosyolojik ve 

tarihsel boyutunu göz ardı etmiş olmalarından kaynaklanmıştır. Bilimin tarihsel 

gelişimi veya bilim adamlarının teorik aktivitelerindeki psikolojik süreçler veya 

bilimsel topluluğun organizasyonu ve bu organizasyonun toplumun diğer 
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kesimleriyle ilişkisi bilim mantığından oldukça farklı soruşturma tarzları olarak 

görülmüş ve bunlara yönelik bilgilerde bilim mantığı ile hiçbir ilgisi olmayan bilgiler 

olarak değerlendirilmiştir. Çünkü olgucular bilim mantığını ussal değerlendirme ve 

temellendirme sorunları ile ilgili olarak görmüşlerdir. Bunun en önemli sonucu, 

olgucu modelin, doğru bir bilim felsefesinin o bilimin tarihinin incelenmesinden 

çıkarılabileceği görüşüne karşı çıkmasıdır. 

Olguculuğa göre insan bilgisinin tarihsel gelişmesi, doğal olayların çeşitli ön-

bilimsel açılamalarının sonunda, tamamen bilimsel olanlarla değiştirildiği bir 

süreçtir. Burada bilimsel tutum, teolojik, animist veya metafizik açıklamalara karşı 

sonunda zafer kazanan bir tutum olarak sergilenir.  

Olgucu modelin bir başka açıklama yetersizliği, bilim anlayışından 

kaynaklanmaktadır. Nitekim olguculuk, bilimin de yanılabileceğini hesaba 

katmamış, onu hep doğruyu bulan bir şaşmaz araç olarak görmüştür. Bunun 

sonucunda da, ortaya bir bilim fetişizmi (putçuluğu) çıkması kaçınılmaz olmuştur. 

Bilim fetişizmi, bilimin mistikleştirilerek adeta bir din haline getirilmesi demektir. 

Ancak bilimdeki gelişmeler, özellikle evreni değişmez bir şekilde açıkladığına 

inanılan Newton fiziğinin bazı konularda açıklama yetersizliği çekmesi, bu 

problemlere çözüm üreten, fakat bu çözümleri yeni bir fizik anlayışıyla ortaya koyan 

Kuvantum Fiziği’nin ve Rölativite’nin doğmasına neden olması, olguculuğun bu 

konudaki iddialarını temelden yıpratmıştır.  

Russell’a göre “en sağlam dayanağını, maddenin bütün devinimlerini yöneten, 

yasaları bulgulayan, bu devinimleri kuramsal olarak önceden kestirebilen fizik 

biliminde bulan” (Russell, 1983: 105) belirlenimciliğe, bilimsel ilkelere dayanarak 

meydan okumanın öncülüğünü Sir Artur Edington yapmıştır. Ona göre, “bu meydan 
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okuma atomun kuvantum mekaniğinin yeni yöntemleriyle incelenmesinden 

doğmuştur” (Russell, 1983: 109). 

Max Planck, benzer bir biçimde, olgucu yaklaşımla fizik biliminin temelinin 

gözlem ve deneye dayandığını belirterek şöyle demektedir;   

Olguculuk gereği gibi uygulanacak olursa, araştırmacının kişiliğinden bağımsız, 
yani objektif bir fiziğin gerekirliğini yadsır. Böyle yapmaya da zorunludur, çünkü 
fizikçilerin tek tek edindikleri kendi gözlem-yaşantılarından başka hiçbir gerçekliği 
tanımaz. Burada artık olguculuk, fizik biliminin temellerini oluşturmaya yeterli midir 
değil midir sorusu, hiçbir ikilemliliğe yer bırakmadan yanıtlanmıştır, sanıyorum. Çünkü 
objektiflik ilkesini ilke olarak geri çeviren bir bilim kendi idam hükmünü kendi verir 
(Planck, 1987: 184).  

 

Olguculuğun iddia ettiği şekliyle, bilimin kesin bir hakikat kaynağı olmadığını, 

bilim ile kesin doğru elde edilemeyeceğini bir başka bilim adamı olan Louis de 

Beroglie’de de görürüz. Ona göre, “...bilimsel ilerlemenin her zamanki süreci yine 

karşımızdadır: İyice oturmuş ve yerleşmiş ilkeler, iyice doğrulanmış yasalar 

alıkonur; ama, (bunlar) yalnızca,  belli bir ulamdaki olgularda, yaklaştırımlar olmak 

nitelikleriyle geçerlidirler (de Beroglie, 1992: 20).  

Oppenheimer ise, bilimin kesin bir bilgi kaynağı olmadığını şu sözlerin de 

ortaya koymaktadır; 

...bilim, bütün devrimlerine karşın tutucudur. Bu nedenledir ki, hiç birimiz, 
hiçbir zaman fazla bir şey bilemeyeceğimiz gerçeğini kabul etmek zorundayız. Bu 
nedenledir ki, her şey göz önüne alındığında, gittikçe daha fazla ve daha fazla 
bildiğimiz olgusuyla teselli bulmamız gerekmektedir (Oppenheimer, 2003: 333).     
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1. 3. Olgucu Bilim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar 

Olgucu modelde ortaya çıkan açıklama yetersizliklerinin yanı sıra, deneysel 

biyoloji, fizik, ve psikofizikte1 sürekli artarak gerçekleşen yeni keşifler, klasik 

olguculuğun temel çabası olan, bilimsel keşiflerin sonuçlarını yasalar biçiminde bir 

sistem içerisinde toparlama düşüncesinin uygulanabilirliğini zayıflatmaya başlamış 

dolayısıyla olguculuk, temelde olgucu olan bir çok düşünür tarafından eleştirilmeye 

başlanmıştır. Yapılan eleştiriler, olguculukta yeni arayışlara neden olmuş, bu da 

kaçınılmaz olan değişimi beraberinde getirmiştir.  

A. Comte ile yakın ilişkileri olan J. S. Mill, İngiliz Deneycilik okulunun da 

etkisiyle olguculuğun bilgisel ve mantıksal yanlarını geliştirmeye çalışmıştır. 

İngiltere'de olguculuğun bir başka temsilcisi olan H. Spencer yaklaşımında C. 

Darwin'in evrim kuramına da yer vermiştir. Olguculuk bundan sonra daha çok 

Almanya ve Avusturya'da gelişmiştir. Olguculuk, bu gelişme döneminden sonra, 

özellikle de simgesel mantığın hızla yaygınlaşmasının etkisiyle güçlenmiştir. C. S. 

Peirce ve W. James gibi mantığa da ağırlık veren pragmatistlerin görüşlerindeki 

yakınlıklar sayesinde daha da yaygınlaşmıştır. Olguculuğun gerektirdiği mantıksal 

sistem de, olguculuğa yakınlığı olan B. Russell gibi birçok düşünür tarafından 

işlenerek olgunlaştırılmıştır. 

Felsefi olan her konunun mantığa indirgenebileceği (Russell, 1996: 37) 

düşüncesinden yola çıkan, bu düşünceyle mantık ve matematik alanlarında çığır açıcı 

çalışmalar yapan Russell, “matematiksel mantığın... doğrudan felsefi olmamakla 

birlikte, felsefe yapmada, dolaylı olarak büyük öneme sahip olduğu” (Russell, 1996, 

                                                           
1 Psikofizik; insan bilgisinin sınırları ve bilimin yorumu ile yakından ilişkili olarak görülmekte olan ve 
bu alanda yürütülen çalışmalarda olguculuğun herhangi bir versiyonunu kabul etmeyi gerektirmeyen 
bir alan olarak kabul edilmiştir. 
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44-45) düşüncesiyle bu alandaki çalışmalarını felsefe alanına yansıtmış ve bu 

çerçeve içinde, Wittgenstein’la birlikte Mantıksal Atomculuk öğretisini geliştirmiştir. 

Bu öğretiye göre, dille düşünce “olgu dediğimiz şeyi anlatan, yani söylendiği zaman 

belli bir şeyin belli bir niteliği ya da belli şeylerin belli bağıntısı olduğunu ifade eden, 

atomik önermeler” (Russell, 1996: 54) adı verilen ve dış gerçeklikteki “olgularla 

önermeler bakımından dilde koşutluğu koruyabilmemizi ve çekirdek önermelerin 

doğru mu yanlış mı olduğunu anlamamızı sağlayan atomik olgular”a (Russell, 1996: 

54-55) karşılık gelen bölünemez aynı bileşenlere ayrılarak analiz edilebilen bir 

özelliğe sahiptir.  

Buna göre, karmaşık olgular analiz edildiklerinde, atomik olgulara 

ayrılabilmektedirler. Atomik olgular ise daha yalın olgulara indirgenemeyen 

bağımsız olgulardır. Atomik olgulardan birinin varoluşu mantıksal olarak hiçbir 

zaman başka bir atomik olgunun varoluşunu gerektirmemektedir. 

Mantığın, bir özne ve bir yüklemden oluşmuş olan ve olgularla örtüştüğü 

taktirde doğru olan atomik önermeleri, bilgi sistemleri içerisinde bir araya getirdiğini 

dile getiren mantıkçı atomculuk, bir sembolle, sembolün gösterdiği olgu arasında 

yapısal bir özdeşlik bulunduğunu, sembolün karmaşıklığının, onun tarafından 

sembolize edilen olguların karmaşıklığından kaynaklandığını, formel ve ideal bir 

dilin yapısıyla dünyanın gerçek yapısı arasında sıkı bir benzerlik bulunduğunu 

savunmaktadır.  

Bu yaklaşımın en önemli savunucusu Ludwig Witgenstein, dilin doğasının 

olgular dünyasının bir resmi olduğunu ileri sürmektedir. Ona göre, dilin sınırları 

dünyanın sınırlarını imler (Witgenstein, 2000: 5.61). Düşünmeyi mümkün kılan şey, 

düşünce nesnelerinin bu farklı düzeylerde ortaya çıkan resimler oluşturmasıdır. Zira, 
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“düşünce anlamlı tümcedir” (Witgenstein, 2000: 4), ve “tümcelerin toplamı dildir” 

(Witgenstein, 2000: 4.001). Dünya tek tek yalın olgulara indirgenebilecek yapıdadır. 

Çünkü “dünya olguların toplamıdır” (Witgenstein, 2000: 1.1). Dil, olgular 

dünyasındaki ilişkilerin aynısını yansıtan ilişkilerle kelimelerin bir araya gelmesiyle 

oluşur. Bu yüzden de dil, olgular dünyasını oldukları gibi yansıttığında görevini 

yerine getirebilir. 

Buna göre Russell, sistemin en basit tümcelerine atomik önermeler adını 

vermiş ve bu önermeleri, daha kompleks tümcelere karşılık gelen bileşik 

önermelerden ayırmış, bileşik önermelerin birbirlerine  eğer, ya da, vb., ve, gibi 

mantıksal eklemelerle bağlanan atomik önermelerden meydana geldiğini söylemiştir 

(Russell, 1996: 55). 

Russell’a göre, bu tür bir mantıksal öğreti, felsefi analizin konu aldığı bir çok 

problemi basitleştirmede büyük bir değer taşır. Russell atomik önermelerin her 

zaman belli bir mantıksal yapıya sahip olduğunu, basit olup başka bir önermeden 

meydana gelmediğini, bu önermenin öznesi konumunda özel bir ismin bulunması 

gerektiğini ve onun ayrıca bir yükleme ya da belli bir bağıntının yerini tutan bir 

terime sahip olmak durumunda bulunduğunu savunur. 

Buna göre “bu çiçek kırmızıdır” önermesi birinci türden, “Ali Ahmet’ten 

öncedir” önermesi ikinci türden atomik önermeye birer örnektir (Russell, 1996: 55). 

Russell ayrıca atomik bir önermedeki terimlerin anlamlarının, her zaman bu 

terimlerin işaret ettiği öğelerden oluştuğunu söyler. Bu anlamda, “çiçek”in anlamı, 

çiçek nesnesidir, “kırmızı”nın anlamı kırmızı olma özelliği ve sonunda “ten 

öncedir”in anlamı ise, önce olma bağıntısıdır.  



 26 

Russell’ın söz konusu mantık öğretisiyle metafiziği arasında çok yakın bir 

ilişki vardır. Ona göre, biz söz konusu matematiksel mantıktan, felsefi analizden 

yararlanarak dünyayı oluşturan bileşenler hakkında sağlam bir fikir sahibi olabiliriz. 

Russell’a göre dünya basit öğeler ve olgular olmak üzere iki türden bileşenden 

oluşur. Basit öğeler, atomik önermelerin bileşenlerinin işaret ettiği varlıklardır; özel 

isimler, yüklemler, bağıntı terimleriyle adlandırılan şeylerdir. Olguların nihai 

bileşenleri ve onlardan çok daha temel olan bu basit öğelerin başka hiçbir şeyde söz 

konusu olmayan bir gerçeklikleri vardır. Olgular ise, bazı önermeleri doğru, 

bazılarını yanlış kılan yapılardır. Örneğin bu çiçeğin kırmızı olması olgusu, “bu çiçek 

kırmızıdır” önermesini doğrularken “bu çiçek sarıdır” önermesini yanlışlar. Bu 

nedenle, dünya, Russell’a göre, yalnızca basit öğelerden değil,  olgulardan da oluşur. 

Demek ki dünyayı tasvir etmek istenirse, yalnızca ondaki bireyleri saymak 

yetmeyecek, ayrıca onun tüm olgularını betimlemek gerekecektir. Nitekim Russell’a 

göre; 

...olguların mantıksal biçimleri üzerinde bir sınıflamaya girişmemiz... mantığın 
ilk işi ve geleneksel mantığın en eksik yanıdır. Varolan dünya birçok nitelik ve 
bağıntıları olan birçok şeylerden oluşur. Varolan dünyanın eksiksiz bir tanımı, yalnızca 
şeylerin bir sıralamasını değil, onların bütün nitelik ve bağıntılarının da sayılmasını 
gerektirir (Russell, 1996: 53). 

 

Getirilen eleştiriler klasik olguculuğun kabul görmesini engellememiş, sadece 

olguculuğu Eleştirel Olguculuk adını alacak yeni bir yaklaşım haline 

dönüştürmüştür. 19. yüzyılın sonlarında Viyanalı fizikçi ve düşünür E. Mach ve  

Alman düşünür R. Avenarius tarafından ortaya atılmış olan Eleştirel Olguculuk’da, 

bilimsel çalışmalardaki metafizik nitelikteki önyargıların ortadan kaldırılması 

eğiliminin ve eleştirel olguculukla birlikte gelişen, aklın pragmatik yönüne önem 

veren yeni bilim yorumunun etkisiyle öncelikli hedef olarak, bilimsel bilginin 
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dayanaklarını çözümlemek ve kavramların anlamlarını, kökenlerini ortaya koymak 

olarak belirlenmiştir.  

Felsefe çoğunlukla, çeşitli bilimlerin en genel özelliklerini bir araya toplamaya 
çalışmış ve bu yolla zengin bir deneyim elde etmiştir. Felsefe, bizzat işlemiş olduğu 
veya felsefi eğitim almamış bir bilim adamının bugün bile adeta işlemek zorunda 
bulunduğu hataları kısmen de olsa, hata olarak tanımış be bertaraf etmeyi öğrenmiştir. 
Keza felsefe, doğa bilimlerine çok değerli olan pozitif düşünceler “idees positives” 
vermiştir (Mach, 1935: 16).  

 

Mach, Hume'un görüşlerinden2 yola çıkarak bütün bilginin dolaysız olarak 

deney yoluyla duyu verilerinden elde edilen önermelerden oluştuğunu öne sürmüştür. 

Denilebilir ki, Viyana Çevresi ile Hume arasındaki köprü Mach tarafından 

kurulmuştur. Fizikçi olmasının da etkisiyle Mach’ın ilgisi daha çok fiziksel olgular 

üzerinde yoğunlaşmaktadır. Gözlem, deneyim ve varsayım çerçevesine oturan 

fiziksel yaklaşım Mach’a göre, gerçek bilgi edinme sürecinin standart modelidir ve 

insan gözlemine dönüştürülemeyen her düşünceye kuşkulu olarak bakılmalıdır.  

Gözlerimi kapayınca hiçbir şey görmem. Vücudum, dokunma ve hareket 
algılarım üzerinde de buna benzer bir etkide bulunur... Mekanda algıladığım şeylerin 
öğeleri, çoğunlukla, birbirine bağlıdır. Fakat bu öğeler daha özel bir tarzda bana, 
vücuduma bağlıdırlar... Bununla beraber, gözlerimizin önünde, daima vücudumuzun 
mekandaki sınırı vardır... Fiziki algılarımın hepsi, renk, ses, basınç, koku, mekan, 
zaman, v.b. ları gibi bugün henüz çözümlemeyen bazı öğelere geri döndürülebilir. Bu 
öğeler, vücudumun dışında ve içinde bulunan şartlara bağlıdırlar; yani birer 
yanıltmadırlar (Mach, 1935: 20-21). 

 
Mach, bilimlerde ve onların birleşmesinden doğan felsefedeki bilgi eğilimlerini 

sınırlamamıza  yarayan verilerin olaylar olduğunu iddia eder. Fakat olaylar da 

renkler, sesler, tatlar, kokular, mekan ve zaman v.b. “öğe”lerden kurulmuştur. 

Olaylar ise, bize ancak duyular yoluyla görünmektedirler. Bu anlamda, olay 

kavramında ilişkiden fazla bir şey yoktur. Algılanmış olayların ve onların öğelerinin 

deneyimi dışında, felsefe hiçbir şey söyleyemez. 

                                                           
2 Oluculuğu önemli ölçüde etkilemiş olan Hume, “İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma” 
adlı eserini bitirirken, içinde olgu sorunu ve varoluş üzerine deneysel akılyürütmelerin olmadığı bir 
kitabın ateşe atılabilecek kadar değersiz olduğunu, çünkü içinde safsata ve kuruntudan başka bir şeyin 
olamayacağını söylemiş olması bu konuya yaklaşımını ifaden en bildik sözleridir (Hume,1927: 176).  
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Olaylar kısmen gözlenmiş olduklarında bunların düşüncede şekillenmesi veya 
düşüncelerin olayları algılaması, bu olayları tamamlayan öğeleri tahmin etmemize izin 
verir. Bu tahmin, tamamlayıcı öğelerin önceden bildiğimiz şeylerle çevrelenmiş olması 
oranında mümkündür. Olayların özellikleri birbirine bağlıdır ve bu bağlanış, olayları 
belirleyecek ve ayıracaktır. Olayların bu özellikleri, düşüncenin hareket noktasıdır 
(Mach, 1935: 15).  

 

Bu anlayışa göre bilim ve bilgi insanın salt merak duygusunu tatmin için 

ilgilendiği kuramsal bir etkinlik değil, varlığını koruyup sürdürebilmek amacıyla 

dışındaki temel ve basit halde bulunan duyumlar yığınını anlamlandırmak yoluyla, 

dış dünyaya daha iyi uyum sağlamasını sağlayacak olan bir araçtır.   

Mach'ın, bilgi kuramlarının değişebildiği, ama temel olguların değişmediği 

düşüncesini sonraki birçok olgucu da benimsemiştir. Avenarius ise biyolojik temelli 

bir bilgi felsefesi geliştirerek algılanabilir bir nesnenin, algıya açık niteliklerinin 

toplamından başka bir şey olmadığını savunmuştur. Şeylerin temelinde yatan bir töz 

olduğu düşüncesini eleştirerek deneycilik ile olguculuğu birleştirmeye çalışmıştır.  

Klasik olguculukta olduğu gibi Eleştirel Olguculuk içinde olgular biricik 

gerçekliği oluşturmakla kalmayıp, birbirlerine bağlı olan, birbirleriyle ilişki 

içerisinde bulunan, göreli olarak durağan duyum öbekleridir. 

Bütün bu gelişmeler 1920’lerde Mach'ın etkilerinin sürdüğü Viyana'da, 

Eleştirel Olguculuğun ardından ortaya çıkan Viyana Çevresi adıyla da bilinen, 

kendilerini mantıkçı olgucu olarak da niteleyen yeni bir yaklaşımla sonuçlanmıştır. 

Okul, M. Schlick ve öğrencileri tarafından kurulmuş, Schlick’in ölümüyle de son 

bulmuştur.  

... şu anki metafiziğe basit bir bakış,  bilimin içindeki veya en azından çok kişi 
tarafından hala anlaşılmamış ve üzerinde belki de hiçbir fikir birliğinin  olmadığı 
çevresindeki önermeleri ortaya çıkarır. Viyana felsefesinin mensuplarından çoğu 
tercihen veya yalnız olarak bu tür önermelerle daha doğrusu bilimsel önermelerle ve 
bunların arasında diğer bilimlere örnek olan matematiğin ve kesin bilimlerin önermeleri 
ile ilgilenir; bu sebepten, sadece bu disiplinlerle ilgilendikleri ve zihin ve yaşam 
biçimleriyle ilgili sorunlar için düşünce alanı oluşturmadıkları nedenlerine dayanılarak 
eleştirilmektedirler (Schlick, 1996: 29-30).  
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Okula mensup düşünürler Whitehead ve Russell’in matematiksel önermelerin 

mantığa indirgenebileceği üzerine yapmış oldukları çalışmalarından da yararlanarak 

Mach ve Poincare’nin3 görüşlerinin sentezinden yeni bir bilim anlayışı 

geliştirmişlerdir. 

Viyana Çevresi’ne göre bilimsel bilgi -bütün bilgiler gibi- deneye 

dayanmaktadır. Yaratıcı değil düzenleyici yapısıyla akıl, deney verilerini, onlara 

içerik katmaksızın geliştirir ve düzene sokar. Kısaca özetlemek gerekirse bilimsel 

bilgi; tek anlamlı ve açık, mantıksal açıdan tutarlı ve yeter ölçüde temellendirilmiş 

bilgidir. Bu bağlamda bir önermenin anlamlılığı veya doğruluğu, olgulara uygun 

olup olmamasında yatmaktadır.  

Viyana Çevresi’ni, deneycilik ve olguculuktan ayıran özellik, dilin mantıksal 

analizine vermiş olduğu önemde yatar. Öncelikli amaç ise, bilgiye özelliklede bilime 

daha doğrusu bilim diline ilişkin analizdir. Nitekim, olgusal olan tüm bilgiler, 

doğrudan ya da dolaylı doğrulamayı olanaklı kılacak şekilde, deneyle bağlantılıdır. 

Dil analizinin mantıksal olması, kısmen araştırma konusunun “anlam” üzerine 

yoğunlaşmasına neden olmuş, bu da “doğrulama” veya “doğrulanabilirlik” ilkesinin 

                                                           
3 Mach (1836-1919) ve H. Poincare (1854-1912)  birbirlerinden oldukça farklı yaklaşımlara sahip 
düşünürlerdir. Poincare, bilimin, ilke olarak bir takım sonuçların aksiyomlardan çıkartılması şeklinde 
mekanik bir yaklaşımda kurulabileceğini reddetmiş ve düşünceyi mekanikselleştirme tavrına karşı 
çıkmıştır. Buna karşın, sezgi, yaratıcı düşünce ve kendiliğindenlik düşüncesini ön plana çıkarmıştır. 
Poincare, bilimsel yasaların olgucu yaklaşımın öne sürdüğü gibi deneylerin bir özeti olması 
durumunda, bilim adamının görevinin gözlemleri özetlemek ve kaydetmekle sınırlanmış olacağı, bu 
durumda da bilim adamının duyarlı makinelere dönüşeceği eleştirisinde bulunmuştur. Oysa yasalar 
birer uzlaşım (konvansiyon), yani elverişlilik olursa, bilim adamının yaratıcı yanı ortaya çıkar. Çünkü 
uzlaşım insan ruhunun özgür bir yaratısıdır. İşte bu yüzden, bilimsel yasalar aslında bilimin konu 
edindiği olgularla ilgili uzlaşımdan ibarettir. Nitekim, insanlar olguları uzlaşı neticesi olan bir teorik 
sistem içerisinde algılarlar. Bu anlamda her kavram kullanıldığı sistem içerisinde anlamlıdır. 
Poincare, uzlaşıcılığın ve deneyciliğin bir sentezini yapmaya çalıştığı yaklaşımının, bilimsel 
nesnelliğe zarar vermediğini iddia eder. Ona göre “...uzlaşım mutlak surette keyfi değildir; o, bizim 
kaprislerimizden doğmuyor, biz onu kabul ediyoruz, çünkü bir takım deneyler onun kullanışlı 
olacağını bize göstermiştir” (Poincare, 1946: 154). Bu yüzden de yaklaşımını bazı ardıllarının idealist 
bir doğrultuda geliştirmiş olmalarından yakınır. Onlar “genelleştirmede çok ileri gitmişler, bütün 
bilimin ilkelerden ibaret olduğunu ve dolayısıyla her bilimin uzlaşımsal olduğunu sanmışlardır. 
Adcılık olarak bilinen bu paradoksal öğreti incelenmeye değmez” (Poincare, 1946: 157).  
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geliştirilmesine neden olmuştur. Bu yüzden Viyana Çevresi bu genel çerçeveye 

uygun olarak oluşturduğu anlam kuramını “doğrulamacılık” olarak adlandırmıştır. 

Buna göre, bir önerme ancak gözlemle doğrulanabiliyorsa olgusal bir anlam 

taşımaktadır. Önermenin taşıdığı anlam ise doğrulama yöntemini ortaya koyacaktır.  

Görünüşteki olgu birikimlerinin gerçekliğini sınamada kullanacağımız ölçüt, 
doğrulanabilirlik ölçütüdür. Diyoruz ki, belli bir kimse, eğer ve ancak, bir tümcenin 
anlatmak istediği önermeyi nasıl doğrulayabileceğini, yani belli koşullar altında hangi 
gözlemlerin, kendisini, önermeyi doğru olarak kabule ya da yanlış olarak reddetmeye 
götüreceğini biliyorsa, o tümce o kişi için olgusal bir anlam taşır (Ayer, 1952: 35).  

 

Deneyci bakış açısından yola çıkarak metafiziğe karşı olumsuz bir tavır 

sergileyen bu akım, bu yolla anlamlı ve geçerli bir bilgi sistemi oluşturmayı 

hedeflemiştir. Viyana Çevresi yalnızca verilmiş olguların bilinebileceğini, bu yüzden 

de bilimin konusunu sadece olgu ve olayların oluşturacağını iddia etmiştir. Buna 

göre, olgular doğal ortamda belli yasalara uygun olarak gerçekleşirler ve bu yasaları 

kavrayabilmeyi sağlayacak bilimsel yöntem ve ölçüt ancak matematiksel mantık ve 

dil’le gerçekleştirilebilir. Nitekim gerçekliğin bilgisi bu bilimsel yöntemle ulaşılacak 

olan verilerin ötesine geçemez. Bu noktada felsefeye düşen görev bilimsel 

düşüncenin öğelerini oluşturan dil ve mantık kavramlarını incelemek, ulaşılan 

verilerle de olay ve olguları açıklamaya çalışmaktır. Felsefenin bunu 

gerçekleştirememesi için hiçbir neden yoktur, nitekim bilimde felsefe gibi bir mantık 

çalışmasından ibarettir. 

Dilin mantıksal çözümlemesine dayalı bir kuram ortaya koyan Viyana 

Çevresi’ne göre, dil çözümlemesi bizi dilin anlattığı varlığın bilgisine götürür, ki bu 

bize nesnenin dille bağlaşımlı olduğunu gösterir. Bu anlamda çevrenin doğrudan 

üyesi olmamakla birlikte, Wittgenstein’ın “söylenebilir olan her şey açıkça 

söylenebilir” (Wittgenstein, 2000: 4.122), aksi halde “üzerine konuşulamayan 

konuda susulmalıdır” (Wittgenstein, 2000: 7) sözleri, çevrenin yaklaşımını ifade 
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etmesi bakımından son derece önemlidir. Fakat Wittgenstein’ın Viyana Çevresi’nin 

doğrudan üyesi olmaması, bu çevreye çok uzak olduğu anlamına gelmemelidir. Zira, 

Wittgenstein’ın sözleri Viyana Çevresinin ve dolayısıyla Mantıksal Olguculuk’un 

temel argümanlarından biri olan doğrulanabilirlik / sınanabilirlik ölçütüyle paralellik 

gösterir. Bunun en açık delili; Wittgenstein’ın “olguların mantıksal tasarımı 

düşüncelerdir” (Wittgenstein, 2000: 3), “tasarımın doğru mu yanlış mı olduğunu 

bilmek için, onu gerçeklik ile karşılaştırmamız gerekir” (Wittgenstein, 2000: 2.223) 

sözlerinde yatmaktadır. 

Dolaylı da olsa, Wittgenstein’ın da üyesi olduğu, Viyana Çevresi’nde 

oluşturulan düşüncelerin geliştirilmesinden doğmuş olan Analitik Felsefe Okulu ise 

20. yüzyılda son derece etkili olan dil üzerine eğilerek, olgulara ya da anlamlara en 

uygun mantıksal şekli bulmak amacıyla kavramları ya da tümceleri analiz etmeye 

çalışan akımdır. Wittgenstein’a göre analitik felsefenin amacı; tüm kompleks ve 

betimleyici tümceleri, önermeleri, dilsel ifadeleri temel, basit, elementer önermelere 

dönüştürmektir. Nitekim Wittgenstein’a göre “bütün felsefe ‘dil eleştirisi’dir” 

(Wittgenstein, 2000: 4.0031). Sonuçta, başta Wittgenstein olmak üzere, önceleri 

olguculuğu benimseyen Popper ve Kuhn gibi düşünürler getirdikleri temel 

eleştirilerle olguculuğun etkisinin son derece azalmasına neden olmuşlardır. 

Viyana Çevresi’nde geliştirilmiş olan, klasik olguculuğun, ‘bilimsel 

deneycilik’ ya da ‘bilimsel olguculuk’ olarak da bilinen 20. yüzyıldaki devamı, 

1930’larda A. E. Bulumberg ve H. Feigl’in ifade etmiş olduğu şekliyle Mantıksal 

Olguculuk olarak anılmıştır. Mantıkçı olguculuğun temsilcileri kurucuları arasında -

daha önce Viyana Çevresi düşünürleri olarak geçen- mantıkçı deneyci olarak da 
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anılacak olan M. Schlick, R. Carnap, Herbert Feigl, Friedrich Waisman gibi 

düşünürler gösterilebilir. 

Çoğunluğunu fizik ve matematikçilerin oluşturduğu mantıkçı olgucular, 

entelektüel alandaki karmaşaya bir son verebilmek amacıyla, felsefenin ortaya 

koymuş olduğu muğlak yaratıları ortadan kaldırmak, yani felsefenin egemenliğine 

son vermek istemişler, bunun içinde zihnin en önemli engeli olarak gördükleri 

metafiziği ortadan kaldırmakla işe başlamışlardır. 

Metafizik önermeler hiçbir sav ileri sürmedikleri için doğruluk ya da yanlışlık 
değeri taşımadıklarından bilgi ve yanılma da içermezler. Bu yüzdende metafizik 
önermeler bilgi alanının, kuramın dışında yer alırlar, doğruluk ve yanlışlık tartışmasının 
dışında kalırlar (Carnap, 1935: 29). 

Metafizik varsayımsal tümceleri, değerler felsefesinin, etiğin sanısal önermeleri 
görüntü-önermelerdir (pseudo sentences); onların mantıksal içeriği yoktur, fakat 
yalnızca işitenler üzerinde duygusal eğilimler uyandıran duygu anlatımlarıdır (Carnap, 
1967: 278).  

 

Mantıkçı olguculara göre, ancak bu yolla, yani metafiziğin ortadan 

kaldırılmasıyla felsefe ve bilim yeniden tanımlanabilecektir. Bunun içinde 

‘anlamlılık’ ve ‘bilimselliğe’ bir ölçüt geliştirmek gerekmektedir. Bu ölçüt bilginin 

yeniden sınıflandırılmasını sağlayacaktır. 

Mantıksal Olgucular için bilimsel olan ve bilimsel olmayan şeklinde iki tür 

bilgi kategorisi söz konusudur. Bunlardan önemli olan bilgi bilimsel olanıdır. 

Bilimsel olmayanın ise hiçbir değeri yoktur. İşte bu önemli ayırım, mantıkçı 

olgucuların asıl çalışma konuları olan, bilimsel bilginin bilimsel olmayandan 

ayrıştırılması, temizlenmesi etkinliğini oluşturmaktadır. Anlamlılığın temel ölçütü 

olarak ‘doğrulanabilirlik ilkesi’ni, doğrulama içinde deneysel yöntemi 

benimsemişlerdir. Bu şartları gerçekleştirebilen tek alan bilimdir. Bu yüzden 

gerçeklik hakkındaki doğru bilgiyi mümkün kılan tek aracı ‘bilimsel yöntem’dir.  

Bu yöntem, mantıkçı olgucuların çalışma alanlarını sadece olgu dünyasıyla 

sınırlamalarına neden olmuştur. Başka bir ifadeyle, mantıksal olgucular bilginin 
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kaynağını olgusal dünya ile, bilgi sürecini de mantıksal çıkarımlarla sınırlamışlardır. 

Mantığın yegane görevi ve işlevi de bu olmalıdır. Nitekim mantıksal olguculuk 

adlandırmasının nedeni de budur.  

Mantıksal Olgucular bu doğrultuda geliştirdikleri mantıksal-matematiksel ve 

deneysel yöntemle, tüm bilimleri, birlikli bir sistem içerisinde bir araya getirmeye 

çalışmışlardır. Doğa bilimleri (fizik, kimya, biyoloji gibi) ve insan bilimleri (felsefe, 

edebiyat, psikoloji gibi) gibi birbirinden tamamen ayrı alanlar yaratmadan, 

edinilebilecek bütün bilgileri içeren tek bir bilim yaratmak hedeflenmiştir. 

Tüm bilimlerin deneysel verilerine çağdaş mantığı, daha doğrusu mantıksal 

analiz yöntemini uygulayarak, birleşik ya da birlikli tek bir bilim ortaya çıkarmanın 

olanaklı olduğuna inanarak bir “gözlem dili” kurmayı istemiş ve yalnız bilimsel 

önermelerin bu dile çevrilebilir olmasını öngörmüş olan Carnap4, bilim adamlarının 

hemen hemen bütün çalışmalarında bilimin gözlem dilini kullandıklarına inandığını, 

hatta bundan emin olduğunu, üstelikte bunun faydalı bir şey olduğunu söylemiştir 

(Carnap, 1966: 264).   

Mantıkçı olguculuk akımıyla başlayan, fakat bünyesi içinde başka grup ve 

kişilerin de yer aldığı felsefi yaklaşıma; mantıkçı deneycilikle benzer görüşlere sahip 

olmakla birlikte, Mantıkçı Deneycilik dışında kalan öbek ve bireyleri kapsayan daha 

                                                           
4
 Carnap, bütün bilimlerin eşit aşamada doğru oldukları ve bu yüzden de bir birlik oluşturdukları 
görüşü çerçevesinde, doğrulanabilirlik ölçütünün doğada olduğu gibi, toplumsal ve tarihsel alanlarda 
deneysel bilimlerin terim ve önermelerinin fizik dilindeki terim ve önermelere indirgenebileceği 
fizikalist4 yaklaşımı benimsemiştir. Çünkü bu yaklaşıma göre, bilginin uygun ve gerçek nesneleri 
fiziki objeler, yani nesnelerdir. 
Fizik dili, Carnap’ın yaklaşımına göre, deneyci bilim dillerinin tamamını içeren bir dildir. Ona göre, 
deneyci bilim dilleri, evrensel bilim dili olarak konumlanan fizik diline çevrilebilir. Bilimsel dilin 
herhangi bir dalına ait önermeler içerikleri değişmeksizin fizik diline çevrilebilirler, çünkü fizik 
dilinin bir takım önermeleriyle eşdeğerlidirler. Ölçme aletinin kadranı üzerinde belli bir noktaya gelen 
ibre ya da psikolojik test sırasında nabız atışı değişen denek buna iyi birer örnek 
oluşturmaktadır.Nitekim bu tür tümcelerin hepsi fizik terimleriyle ifade edilebilirdir. Bilimsel 
yöntemin birliği biçimindeki eski olgucu amacın, Carnap’da bilim dilinin birliği amacına dönüştüğü 
görülmektedir. 
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geniş bir yaklaşıma Bilimsel Deneycilik denir. Bu yaklaşımın taraftarlarına H. 

Reichenbach, K. Popper, A. J. Ayer, W. V. Quine, C. G. Hempel, örnek olarak 

verilebilir.  

Viyana Üniversitesi’nde mantıkçı olguculuk üzerinde çalışmış ve öncelikle 

gerçeklik, algı, tümevarım, bilgi, anlam ve başka zihinlerin varoluşu türünden 

konuları ele almış, İngiliz yeni olguculuğunun metafizik hakkındaki görüşlerini adeta 

özetlemiş olan Alfred Jules Ayer, felsefenin metafizik alanından birtakım doğrulara 

ulaşmasının olanaksız olduğunu ve kendisinin amacının da, yalnızca, felsefenin, 

gerçek bir bilgi kolu olarak, metafizikten ayırt edilmesi gerektiğini göstermek 

olduğunu söylemiştir. (Ayer, 1952: 41). Çünkü Ayer’e göre, metafizikçinin 

savlarının gerçek anlamı yoktur, bu yüzden bunlar doğruluk ya da yanlışlık 

ölçütlerine de vurulamazlar; fakat coşkuları anlatabilir ya da doğurabilirler, bu 

yüzden de törebilimsel ya da estetik ölçünlere bağlıdırlar (Ayer, 1952: 44).    

Ayer, kendisinin anladığı biçimiyle felsefenin, metafizikten tümüyle bağımsız 

olduğunu vurgulamanın uygun olacağını söyler (Ayer, 1952: 56).  Ona göre 

felsefenin gerçek işlevi analizdir. Ayer analizle ilgili görüşünde Locke, Berkeley, 

Hume ve Russell çizgisini izler.  

Artık yeterince açığa çıkmıştır ki, eğer bir düşünür, bizim bilgi birikimimize özel 
bir katkıda bulunduğu savlamsını desteklemek istiyorsa, kurgusal doğrular düzenlemeye 
kalkmaması, ilk ilkeler aramaması, ya da deneysel inançlarımızın gerçekliği üzerine 
önsel (a priori) yargılar vermemesi gerekir. 

Felsefe yapma etkinliğinin temelde analitik olduğunu söylerken, doğal olarak, 
genellikle düşünür denen herkesin gerçekten çözümlemeler yapmakla uğraştığını öne 
sürmüyoruz. Tersine, genellikle felsefe denen şeyin büyük bölümünün öz niteliğinin  
metafizik olduğunu göstermek için büyük çabalar harcadık. Felsefenin işlevini 
araştırırken, bizim aradığımız şey, felsefenin, genellikle düşünür denen kimselerin 
yaptıklarıyla bir ölçüde uyuşan ve aynı zamanda onun özel bir bilgi dalı olduğu 
biçimindeki ortak görüşle de tutarlı olan bir tanımını yapmaktır. Metafizik, bu ikinci 
koşulu karşılamadığı için, genellikle ondan felsefe diye söz edilmesi olgusuna karşın, 
biz onu felsefeden ayırıyoruz. Bu ayırımı yapmakta haklı oluşumuz, felsefenin bir bilim 
dalı olduğu biçimindeki başlangıç koyutumuzla (postulate), metafiziğin öyle olmadığını 
tanıtlamış olmamızın zorunlu sonucudur (Ayer, 1952: 51-52).     
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Analitik felsefe geleneği, Willard Von Orman Quine’ın Theories and Things 

(Kuramlar ve Nesneler) adlı kitabının yayımlandığı 1960’ta belirgin bir şekilde 

etkisini kaybetmeye başlamıştır. Oysa Quine’ın yapıtı 1930’ların olguculuğunu 

yapıcı ve oldukça da özgün olarak geliştirmektedir. 

Mantıkçı Olgucular’ın belirli bir kolunun öncüsü olmuş ve özellikle Amerikalı 

mantıkçılar üzerinde etkili olmuş olan Carnap’tan etkilenmiş olan Quine, Harvard 

Okulu’nun “adcı göreciliği”nin önderlerindendir. Quine’ın, From a Logical Point of 

View (Mantıksal Bir Bakış Açısıyla Bakıldığında) adlı kitabının II. bölümünde ele 

aldığı mantıksal bir doğruluğun, içinde geçen sözcüklerin değiştirilmesiyle yanlış 

duruma getirilemeyen bir önerme olduğu, başka bir ifadeyle dizgenin başka bir 

yerinde yeterince zorlu düzenlemeler yapılırsa, ne olursa olsun, bir önerme doğru 

diye kabul edilebilir yaklaşımında Carnap’ı desteklediği görülürken, diğer taraftan, 

Carnap’ın matematiğin ve mantığın önermeleri olan, analitik önermelerin 

doğruluğunun a priori olarak belirlenebileceği yaklaşımına karşı olarak, analitik 

doğruluk kavramının özünde bulanık olduğunu ve a priori doğru olan bir grup 

önermenin varlığını kabul etmenin yanıltıcı olacağını iddia etmiştir (Quine, 1964: 23-

24).   

Quine, mantığın temelleri ve özellikle de semantik5 yönleriyle ilgili bir kuram 

geliştirmiştir. Genel anlamda, Russell ve Whitehead’in geliştirmiş olduğu 

matematiksel mantık doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüş olan Quine’ın, İngiliz 

düşünürlerinin mantığın ontolojik olarak nötr olduğu genel görüşüne karşıt bir 

                                                           
5 Canlı varlıkların bildirişme amacıyla kullandıkları her türlü işaret sisteminin yapısını ve işleyişini 
inceleyen, işaretler bilgisi anlamına gelen semiotik (göstergebilim)’in bir dalı olan semantik 
(anlambilim); genel olarak, anlam konusunu önermeler, göstergeler ya da sözcükler ve işaretle, 
onların gösterdiği, yani dile getirdiği şeyler arasındaki bağıntıyı konu alan araştırmadır. 
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yaklaşımla, bir mantık kuralının kabulünün ortaya çıkardığı ontolojik sonuçları dile 

getirmeye çalışmıştır. 

Düzeltilemez olan analitik önermelerle6, deney sonucu düzeltilebilir sentetik 

önermeler7 arasında kökten bir ayrım bulunduğu iddiasıyla, anlamlı her önermenin, 

doğrudan ve aracısız deneylerden yola çıkılarak oluşturulmuş bir yapım olduğu 

yaklaşımını reddeden Quine, Duhem8’ın ardından giderek, bilim adamının deneyin 

sınamasına, yalıtlanmış bir önermeyi değil de, bir dizi önermeyi tabi tuttuğunu ileri 

sürmüş olduğu görülür. Quine’a göre bir önerme yalnızca “deneylerin yalın bir özeti” 

değil, aynı zamanda bilimsel bir sistemin bir bileşenidir. 

Viyana Çevresi’nin 1930’lu yıllarda artan etkisi kendini H. Reichenbach, A. 

Hezbeg gibi Alman düşünürleri üzerinde de göstermiş, bunun sonucunda da Berlin 

Mantıksal Olguculuk Okulu olarak anılacak alan Berlin Grubu ortaya çıkmıştır.  

Berlin Mantıksal Olguculuk Okulu’nun, bilim anlayışı çerçevesinde gelişen 

bilim felsefesi etkinliğinin tipik bir üyesi olan ve başlangıçta, matematik ve mantık 

önermelerinin, sadece dilin temel yapısını ortaya koyduğunu, fiziksel dünyanın 

özünü betimlediğini iddia eden C. G. Hempel, bir taraftan kuramsal bilimin 

niteliğine, diğer taraftan ise sosyolojik kavramların kesinleştirilmesine katkıda 

bulunmuştur. Bilim felsefesini olguculuğun temel yaklaşımı olan ‘açıklama anlayışı’ 

üzerine kuran Hempel, bilimin tüm amacının olguları önceden görmek olduğu 

                                                           
6 Analitik önerme; yüklemi yeni bir bilgi vermeyen, yükleminde verilmeye çalışılan şeyin öznede 
zaten varolduğu, doğruluğu veya yanlışlığı içermekte olduğu terimlerin tanımlarından yola çıkılarak 
ve sadece mantıksal nedenlerden dolayı zorunlu olarak doğru olan önermelere verilen addır. 
7 Sentetik önerme ise; Yeni bir bilgi veren, değillenmesi mantıksal bir çelişkiye yol açmayan, yüklemi 
öznesi tarafından içerilmeyen, özelliklede deney yoluyla kanıtlanabilen önermelere verilen addır.   
8 P. M. M. Duhem, öne sürmüş olduğu, evrimci metafizik kuramlarına dayalı modern bilim tarihi 
anlayışı ile tanınır. Kuramın bilimdeki rolünün yeni olguları açıklamaktan çok, bağıntıları 
sistemleştirmek olduğunu savunmuş yani, formel bir bilimsel kuram geliştirmiştir. Duhem’a göre, 
bilimsel kuram, deneyin gelecekteki gelişimini önceden tahmin etmemizi sağlayan faydalı formel bir 
sistemdir, ama elementlerinin dış gerçeklikte bir karşılığı yoktur veya hiçbir şeye referansta 
bulunamaz. 
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anlayışı ile amacı doğa bilimlerinin kullandığı yöntemi kullanan bir toplum bilim 

yaratmak olan J. S. Mill’in genel yasalı açıklama modelini birleştirmektedir.  

Genel yasalı açıklama modeli, tek bir yasa ve tek bir neden kavramıyla, farklı 

bilgi alanlarına uygulanacak bir modeli dile getirirken, modelin çeşitli bilgi 

alanlarında geçerli olduğunu gösterme çabasıyla, aynı türden nedenler, aynı türden 

yasalar aramaktadır. Hempel bu amaçla, bilimsel araştırma alanlarını deneysel 

olmaklık ölçütü çerçevesinde iki grupta toplar. Deneysel olanları ise, doğa bilimleri 

ve toplum bilimleri olarak, iki gruba ayırır. Bilimsel araştırmanın rasyonel yapısına 

ve yöntemlerine ilişkin bulgular her iki alan içinde geçerlidir. Bu nedenle bilimler ve 

bilimsel sözcükleri Hempel için bütün deneysel bilimleri içine almaktadır (Hempel, 

1966: 2).  

Hempel’e göre bilimsel bir açıklamayı oluşturan en önemli öğeler, açıklanacak 

olguyu betimleyen önerme ve olguyu açıklamak için kullanılan önermeler kümesidir 

(1966: 50). Hempel, açıklanacak olguyu betimleyen önermeleri tümdengelim 

yoluyla, genel yasa özelliği taşıyan ilkeler altına koyduğundan, bu tür açıklamalara, 

tümdengelimsel-yasalı açıklama demektedir (1966: 7). 

Bir bilimsel açıklamadan, mantıksal ve deneysel uygunluk şartlarını yerine 

getirmesi beklenir. Mantıksal uygunluğun ilk şartı; açıklanacak olguyu betimleyen 

önermenin, olguyu açıklamak için kullanılan önermeler kümesinin mantıksal bir 

sonucu olması gerektiğidir. İkinci şart; olguyu açıklamak için kullanılan önermeler 

kümesinin genel yasalar taşımasıdır. Üçüncü şart; olguyu açıklamak için kullanılan 

önermeler kümesinin deneysel içerikli olmasıdır. Sonuncu şart ise; olguyu açıklamak 

için kullanılan önermeler kümesini oluşturan kümelerin doğru olmasıdır. Hempel bu 

doğrultuda , tümdengelimsel-yasalı açıklama modelini şematik olarak şöyle açıklar; 
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D-N ]            L1, L2, ..., Lr            Açıklayıcı önermeler (yasalar) 

                    C1, C2, ..., Ck 

                                      E               Açıklanan olgu 
 
                                                                                                       (Hempel, 1966: 51) 
L: Yasalar 
C: Önkoşullar 
E: Açıklanacak deneysel olgunun betimi 
 

Hempel, bilimsel açıklamanın diğer bir modeli olarak olasılıklı-istatistiksel 

açıklamayı (1966: 62) gösterir. Olayları yasalara başvurarak açıklayabilmek için 

olasılıklı-istatistiksel açıklama da, tıpkı tümdengelimsel-yasalı açıklamada olduğu 

gibi, yasa önermeleri üzerine inşa edilmiştir. Deneysel bilimlerin yoğun bir şekilde 

kullandığı olasılıklı-istatistiksel açıklamada yasalar bazen kısmen, bazen tamamıyla 

olasılıklı-istatistiksel yasalardır. 

Olasılıklı-istatistiksel açıklama tümdengelimli olmaktan çok tümevarımlı 

açıklamalardır. Çünkü, bu yasalar genel yasalarla desteklenmesine karşın tümel değil 

istatistiksel yasalardır. Tümevarıma dayalı olasılıklı-istatistiksel açıklama, belli bir 

olgunun, istatistiki yasaların gerektirdiği doğrultuda, yüksek bir tümevarımsal 

olasılıkla gerçekleşeceğini ortaya koyarak açıklar. 

 Olasılıklı-istatistiksel açıklama, tümevarımlı yapısından dolayı 

tümdengelimsel-yasalı açıklama modelinden ayrılır. Tümdengelimsel-yasalı 

açıklama modelinde ‘olguyu açıklamak için kullanılan önermeler kümesi’ ile 

‘açıklanacak olguyu betimleyen önerme’ arasında kurulan bağ iki değerli (doğru ya 

da yanlış) iken, olasılıklı-istatistiksel açıklama içinde birçok değeri barındıran 

dereceli bir yapıya sahiptir. 

Yukarıda belirtildiği gibi Hempel, doğa bilimlerinden edinilen ilkeler ve genel 

yasalı açıklama modelinin yapısal özelliklerinin, doğa bilimleri dışında kalan 
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alanlara da uygulanabileceğini savunmuştur. Bu anlamda, doğa bilimleri, toplum 

bilimleri ve tarih araştırmaları arasında yöntemleri ve yaptıkları araştırmalar 

bakımından bir fark olmadığını iddia eden Hempel, ortaya koyduğu ‘genel yasalı 

açıklama modeli’ ile 19. yüzyıl olguculuğunun ‘genel yasalı açıklama’ hedefine 

ulaşmaya çalışmıştır. 
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1. 4. Doğrulama İlkesi ve Tümevarım Sorunu 

Tümevarım deneysel gözlemlerden çıkan sonuçları ortak bir noktada 

birleştirerek genellemeler elde etmeyi amaçlayan çıkarım biçimidir. Tekil olandan, 

özel olandan genel olana giden, tek tek olgulardan genel önermelere ulaşan akıl 

yürütmeye, genellemeye; gözlenilmiş olanlardan belli bir türün bütün durumları için 

geçerli olan yasaya ulaşmadır. Bu yöntemde doğadaki varlıklar ve olaylar sistemli bir 

şekilde gözlemlenir ve aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar bulunur. Gözlem 

sonucunda ulaşılan benzerliklerin analiz ve sentez teknikleriyle işlenmesiyle de 

olaylar veya varlıklar arasındaki genel kurallara, yasalara ulaşılır. 

Fakat, tümevarım yöntemiyle ulaşılan genellemenin daima doğru olması 

beklenemez. Özellikle genel geçer doğruya ulaşmak amacıyla girişilen mantıksal 

çıkarsamalarda eğer yeterince irdelenecek örnek yoksa yada aykırı örnekler 

çıkarsama yapmayı engelleyecek oranda ise, gerçekle ilgisi olmayan anlamsız ve 

ilgisiz bir genel önermeye varılabilir. Hatta bu yanlış çıkarımın nedeninin güvenilir 

olmayan örneklerden kaynaklandığı görülemez ve çıkarsama sonucuna güvenilirse, 

anlamsız sonuçlara ulaşılabilir.  

Bu sorunu açıklamaya yarayan en bildik örneklerden birisi Russell’a aittir. İyi 

bir tümevarımcı olan Bertrand Russell'ın ünlü tümevarımcı hindisi,  her sabah saat 

dokuzda kendisine yem verilmesini, farklı günler ve farklı hava durumları gibi çok 

değişik şartlar altında ve çok sayıda tekrarlayarak, her yeni gün, listesine yeni bir 

gözlem önermesi ilave etmiştir. Sonunda tümevarımcı yaklaşımı ikna olmuş ve ‘ben 

her sabah saat dokuzda kahvaltı yaparım’ sonucuna ulaşan, tümevarımlı bir 

çıkarımda bulunmuştur. Çıkarım ilk bakışta doğrudur, çünkü “...şeyler bir arada ne 

denli çok görünürse, başka bir kez de bir arada bulunacakları o denli olasıdır ve bu 
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birlikte bulunmalar yeterli bir sayıya ulaşmışsa neredeyse kesinliğe ulaşır” (Russell, 

2000: 61)  

Örnekte ortaya çıkan tümevarım ilkesinin iki bölümde ifade edilebilir olduğu 

anlaşılmaktadır. İlki, her sabah saatin dokuz olmasının (A türünden bir şeyin), yem 

verilme olayından (B türünden bir şeyden) ayrı olarak hiç görülmemesi ve saatin 

dokuz olmasıyla, yem verilmesi olayının birlikte bulunuşlarının sayısı attıkça, birinin 

görüldüğü yeni bir durumda, birlikte bulunmalarının olasılığının da artmasıdır. 

İkincisi ise, aynı koşullar altında, saatin dokuz olmasıyla, yem verilmesi olayının 

birlikte bulunma durumlarının yeterli bir sayıya ulaşmasının, yeniden birlikte 

bulunma olasılığını kesinliğe yaklaştırması ve bu olasılık kesinliğe doğru sınırsız 

olarak yaklaşmasıdır. 

Ne yazık ki, Russell’ın tümevarımcı hindisinin ulaştığı “ben her sabah dokuzda 

kahvaltı yaparım” şeklindeki sonucun, Noel arifesinde yenmek üzere hindinin boğazı 

kesildiği zaman, yanlış olduğu anlaşılmıştır. 

Bu durumda doğru öncüllerle tümevarımlı çıkarımın, yanlış bir sonuca neden 

olmuş olduğu anlaşılmaktadır. Geçmişte ‘yasalaşmış’ bir olayın ‘nasıl olduğu’ 

konusundaki izlenimlerin çok sayıda gerçekleşmiş olması, aynı olayın gelecekte tıpkı 

eskisi gibi gerçekleşeceğine kanıt sağlamadığı görülmektedir. Öncekinin sonucunun 

sonraki için zorunluluk oluşturmadığı şeklindeki düşünme biçiminin ulaşacağı yer ise 

belirsizlik ve bilinemezliktir. 

Gerçekte hindinin beklentilerinin yalnızca olası olduğu anlaşılmaktadır; bu 

yüzden Russell’a göre, onların gerçekleşmeleri gerektiği bakımından bir kanıt değil, 

yalnızca bunların gerçekleşecek gibi olduklarını destekleyen bir neden aranmalıdır. 

(Russell, 2000: 58) 
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Bir şeyin aynı şekilde belli bir sayıda gerçekleşmiş olması, sadece insanlarda 

değil hayvanlarda bile onun yeniden gerçekleşmesi umudunu doğurmaktadır. Hume, 

psikolojik bir olgu olarak tümevarımsal akıl yürütmeden kurtulmanın çok zor 

olduğunu, kediler ve köpeklerin dahi bağımlı tümevarımsal akıl yürütücüler 

olduğunu, düşünür (Musgrave, 1997: 205).  

“... hayvanların, tıpkı insanlar gibi deneyden birçok şeyler öğrendikleri ve aynı 
olayların, daima aynı nedenlerden ileri gelecekleri çıkarsamasına vardıkları apaçık gibi 
görünüyor...Hayvanlara ceza ve ödüllerin uygun şekilde verilmesiyle bunların bir takım 
aksiyonlar, hatta bazen de, kendi doğal eğilim ve içgüdülerine en zıt ve aykırı olan 
hareketler yapmayı öğrenebilmelerine bakılırsa, eğitim ve disiplinin hayvanlar 
üzerindeki sonuçları bu iddiamızın yerindeliğini büsbütün ortaya çıkarmaktadır” 
(Hume, 1927: 110-111)   

 

Böyle bir durumda, içgüdüler aynı olayın, bir sonraki durumda da aynen 

gerçekleşeceğine inanmayı sağlar. Fakat, sonuç hiç de umut edildiği gibi olmayabilir.  

Doğanın tekdüzeliğine inanmak, olan ya da olacak olan her olayın, hiçbir 
istisnası olmayan bir genel yasanın bir örneği olduğuna inanmak demektir... bilim 
genellikle, hiç olmazsa üzerinde çalıştığı bir varsayım olarak, istisnaları olan genel 
kurallar yerine istisnaları olmayan genel kurallar konulabileceğini kabul eder. (Russell, 
2000: 59) 

 

Bu bakış açısı doğrultusunda tümevarım yöntemine getirilen en önemli 

eleştirilerden ilki, tümevarım ilkesinin deneye başvurularak kanıtlanmasının söz 

konusu olamayacağıdır. Bu tür bir tutum sergilendiğinde ise, doğrulama, kaçınılmaz 

olarak tümevarım ilkesinin geçmişte başarılı olduğu durum, örnek ve yasalara işaret 

eder. Bu çerçeve içerisinde, tümevarım ilkesinin geçmişte başarıyla kullanıldığı 

deneysel örneklerden hareketle, tümevarım ilkesinin her zaman başarıyla işlediği 

sonucuna ulaşılabilir. Burada, geleceğin (her zaman) geçmişe benzemekte olduğu 

kabulü vardır. Bu kabulü tümevarımsal akıl yürütmedeki öncüllere eklediğimizde, bu 

tümevarımsal uslamlamalar bütünüyle geçerli tümdengelimli uslamlamalar halini 

alacaklardır. Üstelik ikinci bir tümevarım ilkesine başvurarak, ikinci uslamlamayı 

geçerli kılmaya çalışırsak, sonsuz geri gidişlere neden olacaktır. (Musgrave, 1997: 

211-212). Nitekim, deneylenmemiş durumlar bakımından, denenmiş olandan 
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çıkarımını doğrulayabilecek tek şey tümevarımsal ilkedir. Fakat, tümevarımın bu 

şekilde deney yoluyla temellendirilişi, daha önce Hume’un da göstermiş olduğu gibi, 

kabul edilemez bir şeydir. 

Önceden yediğim ekmek, beni beslemişti... fakat bu böyle oldu diye, başka bir 
ekmeğin de, başka bir zamanda, beni yine beslemesi ve böylece, aynı hissedilir 
niteliklerin daima ve mutlaka beslemesi mi lazımdır? Bu sonuç, hiçbir şekilde, zorunlu 
görünmüyor (Hume, 1927: 33).    

Zihin, alışkanlık dolayısıyla, olaylardan birisi görününce, olayın her zamanki 
devamını beklemeye ve bununda var olacağını ummaya yöneltilmiş bulunur. 
Zihnimizde duyumsadığımız bu bağlantı, hayal gücünün, objelerden birinden her 
zamanki devamına her zamanki geçişi, işte kuvvet veya zorunlu bağlantı düşüncesini 
edinmemize yarayan duygu veya izlenim demek ki budur. Burada bundan fazla hiçbir 
şey yoktur. Konuyu bütün bakım ve görünüşlerinden, istediğiniz kadar inceleyiniz; bu 
düşüncenin başka hiçbir kaynağını asla bulamayacaksınız (Hume, 1927: 77-78).   

    

 Dolayısıyla, tümevarım ilkesi ya da tümevarımsal akıl yürütme, doğrudan 

tümevarımsal bir akıl yürütmeyle doğrulandığı için, döngüsel bir akıl yürütmedir, bu 

nedenle tümevarım ilkesinin doğrulanmasında kullanılmaz. 

İkinci eleştiri, tümevarım ilkesinin mantığa başvurularak da 

doğrulanamayacağıdır. Mantıksal akıl yürütmeler tümdengelimsel yapıda olup, 

öncülü doğruysa sonucu da doğru olan, sonucun öncüllerden zorunlu olarak çıktığı 

akıl yürütmelerdir. Oysa tümevarımsal bir akıl yürütmenin  öncüllerinin doğru, 

sonucun yanlış olabilmesi olası bir durumdur. Çünkü, tümevarımsal çıkarım, 

tümdengelimsel akıl yürütmenin zorunluluk özelliğinden yoksundur. Örneğin şu ana 

kadar yapılmış sayısız gözlem sonucunda “tüm kuğular beyazdır” sonucuna 

ulaşılabilir. Fakat, gözlemlenecek bir sonraki kuğunun beyaz olacağının, başka bir 

ifadeyle siyah olmayacağının garantisi yoktur. Burada mantıksal bir çelişki yoktur. 

Bu yüzdende, tümevarım ilkesi mantıksal olarak doğrulanamaz.    

Doğada gerçekleşen her olayın bir nedeni olduğuna inanmak türünden genel 

ilkeler de, günlük yaşantılarımızdaki inançlar gibi tümevarımsal ilkeye bağlıdır. Bu 

genel ilkelere inanılmasının nedeni, bunların doğrulukları üzerine sayısız örnekler 
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görülmüş, diğer taraftan yanlışlıklarının tek örneğinin görülmemiş olmasıdır. 

Sonuçta deneyimden elde edilen bilginin inanca dayalı olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

tür inançların varlıkları ve doğrulanmaları da felsefenin en zor ve üzerinde en çok 

tartışılan sorunlarından birini ortaya çıkarmıştır.  

Tümevarım ilkesinin hem bilimde hem de özel yaşantımızda vazgeçilmez 

olması fakat, deneysel ve mantıksal olarak doğrulanamaması düşünürleri çözün 

aramaya itmiştir. Bu çözümlerden ilki, tümevarım ilkesini yararlılık açısından ele 

alan yani, tümevarım ilkesinin pratik sonuçlarını irdeleyen yaklaşımdır. Bu tavra 

göre, tümevarım yöntemi geçmişte daima başarıyla kullanılmıştır. Tümevarıma 

dayanan bilim, bizim bu yönteme olan güvenimizi pekiştirecek çok sayıda başarı 

sağlamıştır. Bu yüzdendir ki tümevarım yöntemi vazgeçilemezdir. Üstelik de, 

tümevarım ilkesi tümevarımsal bir argümanla temellendirilmeye çalışıldığından, 

döngüsel ve sonuçsuz olmak zorundadır. Bir düşüncenin nereden ve nasıl türediğini 

ya da onun öncüllerinin neler olduğundan çok, bu düşüncenin veya öncüllerin 

sonuçlarının incelenmesi gerektiğini iddia eden J. Williams’in tümevarım ilkesinin 

yararlılık açısından ele alınmasında önemli bir yeri vardır. 

Evrim anlayışına dayanan ikinci çözüme göre, tümevarımın insan varlığının 

evrimine dayanan sağlam bir temeli vardır. Çünkü, insan türü, doğal ayıklama 

yoluyla, doğal düzen hakkında, doğru öndeyilerde bulunma eğilimi kazanmıştır.  

“Bütün kuğular beyazdır” şeklindeki tümel önerme, bir araya getirilen bireysel her 

bir kuğu arasında, doğal ayıklamanın sonucunda ortaya çıkmış, onların birlikte 

sınıflanmalarını haklı çıkaracak bir takım benzerlikler bulunduğunu varsaymaktadır. 

Bu yüzden, bu tür genellemelerde bulunmak çok daha kolaydır. 
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Tümevarıma evrim anlayışı çerçevesinde yaklaşan, olgucu karakteriyle, evrim 

analizi yapan ve bilimsel olgular üzerine oturmuş, tümevarımcı bir felsefe ortaya 

koyan H. Spencer, canlı yada cansız evrenin tüm alanlarında fark edilebilen tek bir 

sürecin evrim olduğuna inanır. Spencer için evrim, yaşamın evrensel bir 

göstergesidir ve gözlemlerimizden çıkarsanabilir. Evrimci teori gözlem ile evrendeki 

olguların farklı türlerle ilişkilendirilerek sınıflanması ve düzenlenmesi üzerine 

kurulmuş bir teoridir. Nitekim Spencer, evrimci bakış açısının, tümevarımcı bir 

sosyoloji kurabilmeye yarayacak bir iskele olduğunu düşünür (Keat/Urry, 1994: 96). 

Olasıcılık olarak bilinen üçüncü çözüm, tümevarımsal uslamlamaların 

sonuçların olasılıkla ilgili yargılar şeklinde zayıflatılması durumunda, tümevarımdan 

çıkarılan sonuçların geçerli kılınabileceğini  iddia eder (Musgrave, 1997: 216). Şu 

ana kadar gözlediğimiz kuğuların hepsinin beyaz olması, karşımıza çıkacak olan bir 

sonraki kuğunun da beyaz olacağından yüzde yüz emin olmamızı sağlamaz; fakat, bu 

karşımıza çıkacak olan bir sonraki kuğunun da beyaz olabileceği olasılığını ortadan 

kaldırmaz. Bu şekilde yaklaşıldığında, tümevarımla elde edilmiş genelleme tam değil 

olası bir doğruluk taşımaktadır. Sonuçta bilimsel bilgi yüzde yüz doğrulanmış bir 

bilgi değil, muhtemelen doğru olan bilgidir. Elde edilen bilgilerin doğru olma 

ihtimali, yapılan gözlemlerin sayısı, şekli ve koşullarının çokluğuyla orantılıdır. 

Çünkü, sayının çokluğu elde edilen genellemenin doğru olma olasılığını artıracaktır.  

Bilimsel önermeler için yalnızca kesiksiz olasılık düzeylerinin varolduğunu, 

sınırları kesin olarak belirlenemeyen bu düzeylerin, ancak yükseldikçe doğruya, 

alçaldıkça yanlışa yaklaştığını iddia eden H. Reichenbach olasılıkçı yaklaşıma örnek 

gösterilebilecek önemli bir düşünürdür (Popper, 1998: 54). 
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Kuşkucu tepkiyle belirlenen çözüme göre, bilimin doğruluğuna olan güvenimiz, 

gözlemlerimizin tekrarlanmasından kaynaklanan psikolojik alışkanlıklarımızdan 

kaynaklanmaktadır. Aksi halde, bilimsel yasaların ve kuramların, deney ve mantık 

gibi, rasyonel yolarla doğrulanabilmesi mümkün değildir. Bu görüşe göre, insanların 

güneşin yarın doğacağından şüphe duymamaları, yalnızca geçmiş deneylerinin gelişi 

güzel bir sonucu mudur, aksi halde bunun usa uygun bir inanç olduğu doğrulanamaz. 

(Russell, 2000: 56-57)  

... bir inanç sadece onu kanıtlayabilmemiz, doğrulayabilmemiz ya da onun için 
sebepler verebildiğimiz sürece akla uygun olmaktadır. Yani gelecek hakkında hiçbir 
inanç akla uygun değildir. Mantıklı bir kişi gelecek (ya da tecrübe edilmemiş durumlar) 
hakkında tam bir kuşkucu olacaktır. Ancak bu türden bir kuşkuculuğun akla uygun tek 
durum olmasına rağmen, bu gerçekte benimseyebileceğimiz bir durum değildir. İnsan 
(ve hayvan) doğası yüzünden tümevarımsal akıl yürütmelerden kurtulamamaktadır 
(Musgrave, 1997: 206).  

 

Viyana Çevresi’nde doğrulama önermeleri konusunda, tümel önermelerin 

doğrulanması konusunda olduğu gibi anlaşmazlık söz konusudur. “Bir önermenin 

anlamı, ancak onun deneyle doğrulanmasının kuralları verilerek anlaşılabilir” 

(Schlick, 1979: 251-253) diyen Schlick’e göre, bir önermenin hiçbir doğrulama 

yöntemi yoksa, anlamı da yoktur. “Bir önermenin nasıl doğrulanacağını bilmek, onun 

sözel ve mantıksal anlamının ötesinde bir şey değildir” (Schlick, 1979: 255). 

Buradan ‘sınama yöntemi” ile “doğrulanabilirlik” kavramlarının birleştirilmesi 

sonucu çıkmıştır. 

Schlick’e göre ‘bir önerme ancak doğrulanabiliyorsa anlamlıdır’, ‘eğer önerme 

doğrulanırsa’ değil. Başka bir ifadeyle, doğrulanabilirlik, “burada ve şimdi durumu” 

anlamına gelmez. Schlick’e göre, Carnap bu ayrımı yapmamıştır ve doğrulamayı 

anında doğrulama ile sınırlamıştır (Schlick, 1979: 256). Çünkü Schlick, 

doğrulanabilirliğin burada, şimdi doğrulanabilirlik anlamına gelmediği gibi burada, 

şimdi doğrulanmıştır anlamına da gelmediğini düşünür (Schlick, 1979: 258). 
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Schlick’e göre, bilimsel yasalar gözlem önermelerinden çıkarılır. Burada 

tümevarım söz konusudur; bu gözlem önermeleri, sonunda bir yasa dile getirmemizi 

sağlar. Schlick’e göre “tümevarım, metodolojik olarak düzenleyici bir tahmin 

çalışmasından başka bir şey değildir”. Schlick zaten bu nedenle deneysel önermelerin 

geçerli olmasını tümevarıma bağlamaz.  

Schlick için protokol önermeleri sahici önermeler değildirler. Tümel önermeler 

(doğa yasaları) kesin bir biçimde ifade edilemezler, atomik önermelerle 

çözümlenemezler, çünkü gözlem olgularını aşarlar.  Schlick’e göre tümel önermeler, 

doğa yasaları hakkındaki önermeler, olgular hakkındaki doğrulanabilir ifadelerin 

biçimlenmesi için kullanılırlar. Aksi halde, tümel önermelerin doğrulanması 

mümkün değildir.  

Carnap’a göre, bilimsel bilginin temelini tekil gözlem önermeleri olan 

doğrulama önermeleri oluşturur. Başka bir ifadeyle, bilimin temelini Carnap’ın 

ifadesiyle “protokol tümceleri” 9 oluşturur. Ancak protokol önermeleri fizikseldir, bu 

nedenle tüm bilimler fizik bilimi temelinde bütünlenmelidir. 

Carnap’a göre tümel önermeleri doğrulamanın tek yolu, tümel önemelerden 

çıkarılan tekil önermeleri sınamaktır ki buda gözlem bilgileriyle yapılır. Eğer sınama 

tüm durumlarda olumlu sonuç verdiyse, o zaman tümel önerme bilinen durumlar için 

doğrulanmıştır.  Ama onun bilinmeyen durumlar ile gelecekte ortaya çıkacak 

durumlar için durumu yinede sorunludur. Çünkü, tümel önermelerin sonul 

geçerliliğini elde etmek mümkün değildir. Tümel önermeler ancak pek çok sayıda 

                                                           
9 Carnap, protokol tümcelerine sahip dili protokol dili olarak adlandırır.  Ona göre protokol dilindeki 
en basit tümceler, protokol tümceleridir ve bu tür tümceler doğrulamayı gerektirmezler ve bilimin 
bütün tümceleri için bir temel görevini yerine getirirler Genel olarak, atomik veya basit önermelerin 
deyimler hakkındaki iddialar oldukları yolundaki görüşü Viyana Çevresi’nin de kabul etmiş olduğu 
söylenebilir. Buna göre Viyana Çevresi, ‘basit önermelere’ ‘protokol tümceleri’ adını vermiştir.  
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sınamayla onaylanabilir ve yanlışlanma olasılığı her zaman vardır.  Bu nedenle 

Viyana Çevresi’nin tümel önermelere bakışını anlaya bilmek için, doğruluk kavramı 

yerine onaylama/pekiştirme kavramını konulmalıdır. 

Nitekim Carnap’ın, gerek tümel önermeleri, gerekse tekil önermeleri aynı 

yöntemle sınadığı görülür. Bu yönteme göre, tümel önermelerden sonuçlar çıkarılır 

ve bunlar temel önermelerle karşılaştırılır. Bütün tümdengelimli sonuçların 

sınanması olanaklı değildir, bu nedenle de bütünsel bir doğrulama tekil önermeler 

için dahi imkansızdır. (Carnap, 1950: 53-56)  

Carnap’ın, bir önermenin doğrulama yöntemini kavrayabilmek için öncelikle 

doğrudan doğrulama ve dolaylı doğrulama türlerini birbirlerinden ayırmak gerekir. 

Bir önerme eğer ‘şimdi’ olmuş bir şey hakkında ise, örneğin, “şu anda toprak 

üzerinde kırmızı bir kare görüyorum” şeklindeyse, o önerme benim o anki algımla 

doğrudan doğrulanır. Doğrudan doğrulanmamış önermeler ise, doğrudan 

doğrulanmış önermelerden çıkarımlar yapılarak doğrulanır. Carnap bu durum için şu 

örneği vermiştir; 

P1: “Bu anahtar demirden yapılmıştır”. Bu önermeyi doğrulamanın bir çok yolu 

vardır. Örneğin; anahtarı mıknatısın yanına koyarım, sonra mıknatısın anahtarı 

çektiğini anlarım. Burada tümdengelimsel akıl yürütme yapılmıştır;   

Öncüller; 

 P1 : “Bu anahtar demirden yapılmıştır”. 

P2 : “Eğer demirden yapılmış herhangi bir şey mıknatısa yaklaştırılırsa, 

mıknatıs tarafından  çekilecektir”   

P3 : “Bu nesne bir mıknatıstır”.  

P4 : “Anahtar mıknatısın yanına konmuştur” 
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Görülmektedir ki bu önerme şu anda doğrudan gözlemlerimizle doğrulanmıştır.  

P5 : “Mıknatıs anahtarı çekecektir” (Carnap, 1935: 10-12). 

Sonuç olarak söylenebilir ki, tekil bir olayın tekil bir olayla ilgili olduğu 

düşünülür. Eğer genel önermeler ele alınacak olursa, bütün olaylarla ilgili olduğu 

düşünülür. Buna da doğa yasası denir. Bunun sonsuz örneklerle dolu olduğu açıktır, 

dolayısıyla da bu önermenin varsayım olarak kabul edilmesi gerekir.      

Carnap’a göre farklı önermelerin  farklı sınanabilirlik dereceleri vardır. 

Böylece bir önerme diğerinden daha fazla pekiştirilebilir. Pekiştirme, onaylayıcı 

sınamaların sayısıyla artar. Bu nedenle pekiştirmenin ölçüsü, sınanabilirlik 

derecesine bağlıdır. Nitekim Neurath’da ‘pekiştirme’ kavramını öne çıkarıp, ‘doğru’ 

ya da ‘yanlış’ yüklemlerini bir kenara itmiştir. Pekiştirilebilirlik deneysel 

önermelerin ayırıcı özelliğidir. Bu anlamda, pekiştirme, önermenin doğruluk 

olasılığının ölçüsü olarak değerlendirilmelidir.  

Carnap’a göre ‘doğru’ ile ‘onaylanmış/pekiştirilmiş olan’ arasındaki fark 

gözden kaçırılmaması gereken temel bir farktır. Bu fark öncelikle doğruluğun, 

zamandan bağımsız bir terim iken, pekiştirilmiş olmaklığın zamana bağlı olmasıdır. 

Bu yüzdende Carnap’a göre, doğruluğun tanımı sorusu, pekiştirmenin ölçütü 

sorusundan ayırt edilmelidir. Pekiştirmeyle ilgili olarak yapılması gereken iki ayrı 

işlemden ilki ‘önermenin gözlemle karşılaştırılması’, ikincisi, ise ‘önermelerin daha 

önce onaylanmış önermelerle karşılaştırılması’dır. 

Carnap, daha sonradan doğrulanabilirlik ölçütünü biraz yumuşatmış, 

‘doğrulanabilirlik’ ‘test edilebilirlik/pekiştirilebilirlik’ ile yer değişmiştir. Carnap’ın 

görüşlerinin değişmesinde Popper’in, genel nitelikteki ifadelerin tümevarımla 
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doğrulanamayacağı noktasından hareketle, doğrulama ilkesinin bütününe yönelttiği 

eleştirilerinde etkili olduğu unutulmamalıdır.   

Tümevarım ilkesinin deneysel ve mantıksal olarak doğrulanamaması sorununa 

getirilmiş olan bir diğer çözüm ise yanlışlamacılık düşüncesine dayanmaktadır. 

Popper’in ileri sürdüğü bu yaklaşıma göre bilim tümevarıma dayandırılamaz.  

Çünkü tümevarım ilkesinin deneyime dayandırılması sonsuz geri gitmelere yol 
açtığından, bizi başarısızlığa götürecektir... Bu yüzden de tümevarım mantığının sözü 
edilen güçlükleri bizce aşılamaz. Hatta tümevarımsal çıkarımların “kesin olarak geçerli” 
olmasa bile, yine de belirli bir ölçüde “kesinlik” ya da “olasılık” taşır şeklinde, 
günümüzde sıkça savunulan görüşe göre de güçlüklerin ortadan kaldırılabileceği 
imkansızdır... Söz konusu sorunlar “olasılığa” başvurularak çözülemez. Çünkü, özelden 
genele varılmış önermelere belirli bir olasılık derecesi yüklendiğinde, yine (belli bir 
şekilde değiştirilmiş) bir tümevarım ilkesine başvurmak ve bunu kendi açısından 
savunmak gerekecektir (Popper, 1998: 53-54). 

 
Popper, tümevarım yönteminin karşısına varsayımsal-tümdengelimli (V-T) 

(hipotetik-dedüktif)10 yöntemi  koyar. Popper, bilimsel teorileri değerlendirirken 

gözlemlerin sadece teorileri doğrulamak için değil, yanlışlamak için kullanılabileceği 

yaklaşımını daha genel bir bakış açısından yani, hem bilim adamlarının teorilere 

                                                           
10 Kısaca, “hipotez ileri sürme ve bunları mantıksal sonuçları yoluyla test etme yöntemi” (Yıldırım, 
1991: 249) olarak tanımlanabilen V-T yöntem, modern anlamda, Galileo’nun, kesinliği duyusal 
verilerde arayan tümevarım ve kesinliği aklın ışığında arayan tümdengelim yöntemlerini bir araya 
getirmesiyle, başka bir ifadeyle ‘deney’ ve ‘matematiksel düşünme’yi birleştirmesiyle ortaya 
çıkmıştır. Galileo’nun bu yöntemi ortaya koyma amacı, gerek tümevarım, gerekse tümdengelim 
yöntemlerinin de temelinde yatmakta olan “kesin ve evrensel sonuçlara ulaşma”, yani “bilime daha 
sağlam bir temel bulma” isteğidir.   
Newton tarafından geliştirilmiş, ama adı daha sonra bilim felsefecileri tarafından verilmiş olan V-T 
yöntem; dolaysız gözlem ve deneyle elde edilen sonuçları açıklayacak ve sonradan başka deneylere 
dayalı kanıtlarla doğruluğu ya da yanlışlığı gösterebilecek başka sonuçların çıkarsanmasını sağlayacak 
bilimsel bir kuramı oluşturma işlemidir.  
Bu yöntemde kuram, Descartes’ın ussal yaklaşımı uyarınca, tikel deneysel olguların genel ilkeler ve 
tanımlara dönerek açıklandığı bir tümdengelimli sistem olarak ele alınır. Ama Descartes’çı görüşten 
farklı olarak söz konusu ilke ve tanımlar, başlı başına doğru ve geçerli kabul edilmez; geçerliliklerini 
ancak sonuçlarının daha önce açıklanmamış olgu ya da bilimsel sorunlara getirdiği açıklığın 
belirlediği varsayılır.  
V-T yöntemin ayırıcı özelliğini, modern bilim mantıkçılarının çoğunlukla benimsedikleri bir ayırımda 
buluruz. Reichenbach’ın “bulma” ve “doğrulama bağlamı” diye belirttiği bu ayırıma göre, bilim 
mantığının konusu yalnız doğrulama işlemini kapsar; bulma süreci ise mantığın değil, Psikolojinin 
konusu olabilir (Yıldırım, 1991: 71). Reichenbach V-T yöntemi, ‘açıklayıcı tümevarım’ olarak 
adlandırmıştır. Ona göre, empirik bilimlerin V-T yöntemi, bilimsel etkinliğin yalnızca doğrulama 
bağlamına ilişkindir; bulma bağlamının ise böyle bir mantıksal yapısı yoktur. Bu yaklaşım, doğrulama 
işlemini olgusal verilerden teoriye giden tümevarımcı çıkarıma dayandırdığı için, tümevarımı 
(tümevarımcı mantıksal çıkarım), bir teorinin bulunması aşamasında değil, gözlemsel olgulara giderek 
doğrulanması aşamasında kullanılan bir araç olarak değerlendirir (Reichenbach, 1993: 155-156) 
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ulaşma yolunu ve hem de varsayımların deneysel kanıtlarla değerlendirme yolunu 

gösteren, V-T yöntem açısından ele almıştır.  

V-T yöntem; dolaysız gözlem ve deneyle elde edilen sonuçları açıklayacak ve 

sonradan başka deneylere dayalı kanıtlarla doğruluğu ya da yanlışlığı gösterebilecek 

başka sonuçların çıkarsanmasını sağlayacak bilimsel bir kuramı oluşturma işlemidir.  

Eleştirel sınama, iyi kuramların seçilmesi yöntemi bizce şöyledir: Doğruluğu 
henüz savunulmamış ilk imge, idea, varsayım ve kuramsal dizgeden mantıksal olarak 
tümdengelimle vargılar türetilir. Bu vargılar, kendi içlerinde ve diğer önermelerle, 
aralarında kurulan mantıksal ilişkilere (örneğin; eşdeğerlik, türetilebilirlik, 
bağdaştırılabilirlik, tutarsızlık) göre karşılaştırılır (Popper, 1998: 56). 

 

V-T yöntem, doğru oluşturulmuş kuramların, açıklamaları istenen gözlenebilir 

verilerden genellemeler biçiminde ortaya çıktıklarını kabul eder. Fakat bu 

varsayımların mantıksal sonuçları ilave gözlem ve deneylerle doğrulanmadıkça, 

kesinlikleri belirlenemez.  

Popper, bilimin V-T yöntemi gerektirdiği, aksi halde, tümevarımı 

gerektirmediğini ortaya koyabilmek için, olgucu, tümevarımcı, birikimci ve 

ilerlemeci bilim anlayışı olarak nitelenebilecek olan standart bilim anlayışının11 tüm 

varsayımlarını eleştirir. Ona göre kuramdan bağımsız gözlem mümkün değildir. 

Çünkü, tüm gözlemler onları anlamlı kılan yapı içerisinde oluşur. Tikel bilgilerin 

genellemesiyle tümel bilgi elde etmekte mantıksal bir kesinlik taşımaz. Bilimselliğin 

ölçütü yanlışlanabilirliktir. Aksi halde doğrulanabilirlik sanıldığı gibi bilimselliğin 

ölçütü olamaz. Son olarak, yaygın kanının aksine bilimsel bilgi, doğruların 

yığılmasıyla değil yanlışların elenmesiyle ilerlemektedir. Nitekim “dizge, ayrıntılı ve 

                                                           
11 Standart bilim anlayışı gözlemlenen olgusal dünyadan sağlanan bilginin tümevarım yöntemiyle 
genelleştirilmesini ve bu genelleştirmelerin gözlem ve deneye dayanan önermelerden oluşan 
kuramların doğrulama yöntemiyle bilgi dağarcığımıza aktarılmasını öngörmektedir. Bu bilim 
anlayışının dayandığı varsayımların başında zihnin, nesne ile ilişkisinden önce boş olması gelir. İnsan 
zihninin nesneleri nesnel olarak algılaması ve gözlemlenen olguların özelliklerini ve söz konusu 
olgular arasındaki ilişkileri ifade eden tikel önermeler ancak tümevarımla genellenebilir. Son olarak 
ta, duyuların gözetiminde tekrar olgu dünyasıyla karşılaştırılıp doğrulanabilen genellemeler birikimsel 
bir süreç izleyerek bilimin iskeletini oluştururlar. 
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katı tümdengelimsel sınamalar karşısında tutarlılığını koruduğu ve bilimdeki yeni 

gelişmelere rağmen değiştirilmediği sürece, sağlanmış demektir” (Popper, 1998: 57). 

Popper, dizgenin sağlanmış olmaklığına ulaşabilmek için de, ‘doğrulama’ 

yerine ‘güçlendirme’12 kavramını önerir. Buna göre, rakip kuramlar arasında bir 

seçim yaparken güçlendirme derecesi daha yüksek olanı, yani daha çok sayıda 

sınamadan başarıyla geçmiş olan kuramın seçilmesini gerekir. 

... kuramlar deneyler sonucunda hiçbir zaman doğrulanamaz; peki ama, daha çok 
ya da daha az güvenilir -daha çok ya da daha az olası- olamazlar mı? İşte varsayımın 
olasılığının ne olduğu sorusu belki de olayın olasılığına dayandırılarak yanıtlanabilecek 
ve böylece matematiksel ve mantıksal araştırmalara kullanışlı hale getirilebilecektir 
(Popper, 1998: 289). 

 
 “Tümevarım sorununu, kabaca ifadeyle, geçmiş deneyden türetilen belli 

deneysel önermelerin gelecekte de geçerli olacağını kanıtlayacak bir yol bulma 

sorunu” (Ayer, 1952: 49) olarak ifade eden Ayer’e göre, tümevarım sorunu gerçek 

bir sorun olarak kabul edildiğinde, ona yaklaşmanın iki yolu vardır.  Bunlardan ilkine 

göre, kanıtlanması istenen önerme,  bir arı biçimsel ilkeden çıkarsanmaya 

çalışılabilir. Bu durumda, bir totolojiden olgular üzerine bir önerme çıkarılabileceğini 

kabul etmek yanlışı yapılmış olur. İkincisindeyse, deneysel bir ilkeden çıkarsanmaya 

çalışılabilir. Bu durumda, kanıtlanması gereken şey yalnızca kabul edilmiş olur. 

Örneğin, tümevarımın doğanın düzenliliği yardımıyla  ya da bir “sınırlı serbest 

değişkenlik ilkesi” koyutlamakla kanıtlanabileceğine inanılır. Fakat gerçekte, 

doğanın düzenliliği ilkesinin savladığı şey, yalnızca ve yanıltıcı bir biçimde geçmiş 

deneyin geleceğe yol göstermekte güvenilir olduğunun kabulüdür; sınırlı serbest 

değişkenlik ilkesi ise o kabulü ön varsayar. Tümevarımın doğruluğunu kanıtlamak 

                                                           
12 Popper’in ortaya attığı ‘güçlendirme’ kavramına yöneltilmiş olan eleştiriler; güçlendirme kavramının bir 
kuramın şu ana kadar yapılan deneylerle henüz yanlışlanmamış olduğunu gösterme dışında  olumlu hiçbir şey 
söylemeyeceği, iki kuramdan daha çok sınanmış olanı tercih etmemizde akla uygun bir neden bulunmadığı, bir 
kuramın geçmişteki başarılarının gelecekte de başarılı olacağı hakkında bilgi vermesinin güç olacağı, hatta bu 
tarz bir seçimin ussal bir seçim olabilmesi için tümevarım kabul edilmesi gerekeceği şeklindedir. 
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üzere öne sürülen herhangi başka bir deneysel ilkenin de, aynı yoldan, sorunu 

kanıtlanmış saymak olduğu açıktır. Çünkü böyle bir ilkeye inanmak için elde 

bulunulan dayanakların hepsi tümevarımsal dayanaklar olabilir (Ayer, 1952: 49). 

Sonuçta Ayer bu yaklaşımların ikisinin de tümevarım sorununu çözüme 

götüremeyeceğini bu yüzdende tümevarım sorununu çözmenin, genellikle sanıldığı 

gibi, olabilir bir yolunun bulunmasının olanaksız olduğunu, bu da onun bir yapıntı 

sorun olduğunu gösterdiğini, çünkü bütün gerçek sorunların, en azından kuramsal 

olarak, çözülebilir olduğunu, kimi filozofların bunun karşısında şaşırmaya devam 

etmeleri olgusunun ise doğal bilimlerin güvenilirliğini azaltmayacağını düşünmüştür 

(Ayer, 1952: 50). 

Bu doğrultuda, ‘doğrulanabilirlik’ ve ‘yanlışlanabilirlik’ ölçütlerinin uğradığı 

eleştirileri ortadan kaldırmak amacıyla Carnap tarafından ortaya atılmış olan “gözlem 

dili” kurmayı, yalnız bilimsel önermelerin bu dile çevrilebilir olmasını istemeyi 

öngören çözümün ardından ileri sürülmüş ikinci görüş Ayer tarafından dile 

getirilmiştir. Ayer “doğrulanabilir” teriminin güçlü ve zayıf anlamları arasında bir 

ayırma yaparak iki ayrı doğrulanabilirlik anlayışı geliştirmiştir (Ayer, 1952: 9).  

...‘bir önerme, eğer ve ancak, doğruluğu deneyle kesin biçimde saptanabilirse, o 
önermenin, terimin güçlü anlamında doğrulanabilir olduğu söylenebilir’. Fakat deney 
onu olabilir kılıyorsa, o önerme, zayıf anlamda doğrulanabilir demektir (Ayer, 1952: 
37).  

 

Bir başka ifadeyle bu ayırım; güçlü bir doğrulanabilirlikte, bir önermenin 

doğru olduğunun deney yoluyla kesin sonuçlu olarak gösterilmedikçe anlamsız 

olduğunu, zayıf doğrulanabilirlik ilkesinde ise; bir önermenin doğruluk ya da 

yanlışlığının belirlenmesi için uygun bir deneyin gerekeceğini ifade etmektedir. Ayer 

yarattığı bu iki seçenek arasında, geçmişle ilgili evrensel yasaları geçersiz kılmamak 

için zayıf doğrulanabilirliği benimsemiştir. Çünkü Ayer, kimi olgucuların önerdiği 
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gibi anlamlılık ölçütü olarak kesin doğrulanabilirlik kabul edildiğinde, kanıtlamanın 

aşırıya kaçmış olacağını ve mantıksal olarak, genel yasa önermelerine de 

metafizikçilerin bildirimlerine bakıldığı gibi bakılmak zorunda kalınacağını iddia 

eder. 

... benim bir deneysel varsayımdan beklediğim, onun gerçekten kesinlikle 
doğrulanabilir olması değil, olabilir bir duyu-deneyinin, onun doğruluğunu ya da 
yanlışlığını belirlemekle ilgili olmasıdır. Eğer bir saymaca önerme bu ilkeyi 
karşılayamazsa ve bir totoloji de değilse, onun metafizik olduğunu ve metafizik 
olduğuna göre de ne doğru ne de yanlış, gerçekten anlamsız olduğunu kabul ediyorum 
(Ayer, 1952: 31). 

 
Ayer ayrıca, bir tümcenin, eğer ve ancak, deney yoluyla kesinlikle 

yanlışlanabilir (çürütülebilir) bir şey anlatıyorsa olgusal olarak anlamlı olacağı 

düşüncesinin de kabul edilemeyeceğini düşünür. Çünkü Ayer’e göre, bir varsayım, 

kesinlikle doğrulanamadığı ölçüde kesinlikle yanlışlanamaz da olan bir önermedir13 

(Ayer, 1952: 37-38).  

Çünkü, belli gözlemlerin ortaya çıkışını belli bir varsayımın yanlışlığının kanıtı 
olarak aldığımız zaman, belli koşulların varoluşunu önvarsayarız. Belli bir durumda, bu 
önvarsayımın yanlışlığı son derece olabilirlikten uzak olsa bile, mantıksal olarak 
olanaksız değildir (Ayer, 1952: 38). 

 

Bu doğrultuda, doğrulama ilkesinin ancak terimin zayıf anlamındaki 

doğrulamayı gerektirdiğine karar vermek için kanıtlar verdiğini, “doğrulanabilir” 

terimine verdiği “güçlü” anlamının, olabilir bir uygulamasının bulunmadığını ve bu 

durumda “doğrulanabilir”in öteki anlamını “zayıf” diye nitelemesinin gereksiz 

olduğunu; çünkü bu anlamın, herhangi bir önermenin kavranabilir biçimde 

doğrulanabileceğinin tek anlamı olduğunu söylemiştir (Ayer, 1952: 10).  

Quine’a bakıldığında, onun, deneyci bir bakış açısıyla, dış dünya ile ilgili 

bilgilerin yalnızca duyu organları arcılığıyla elde edilmekte olduğunu ifade ettiği 

görülür. Sinir hücrelerinden oluşan duyusal alıcılarımıza isabet etmiş olan duyusal 

                                                           
13 Ayer, yanlışlama yöntemini, K. Popper’in Logic Forschung’unda önerdiğini ifade etmektedir [Ayer, 
1952: 38 (1. Dipnot)].  
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“girdiler” bizim dış dünyaya ilişkin yegane verilerimizdir. Biz bu duyusal girdilere 

dayanarak dış dünyayı tarif etmeye çalışırsak, başka bir ifadeyle dünya ile ilgili 

kuramlar oluşturmaya çalışırsak, bu ses dalgaları veya yazı şeklinde gerçekleşecektir 

ki bunlarda “çıktıları” oluşturmaktadır. İşte Quine’a göre felsefenin en önemli 

sorununu bu girdi ile çıktı arasında ilişki oluşturmaktadır.  

Geleneksel deneycilik insanın bilgide kendi içkin küresini aşarak nesnelerin 

bizzat kendisine, başka bir ifadeyle ikincil niteliklerin ötesine geçerek, nesnelerin 

birincil niteliklerine ulaşılamayacağını savunur. Bu anlamda insan kendi zihin 

küresinin dışındakileri bilebilse de, bu bilgi daima kesinlikten yoksun olacaktır.  

Geleneksel deneyci, duyusal veriler modelinin yardımıyla, duyusal alıcıların da 

dahil olduğu dış dünya hakkındaki sözlerimizi, haklı çıkarmak ister. Bu esnada bu 

dış dünyanın nesnelerini önceden mevcut olarak, yani birer veri olarak kabul edemez. 

Nitekim Hume, dahi dış dünya hakkındaki ifadelerimizin, bu tür duyusal verilerden 

çıkartılamayacağı sonucuna varmıştır. 

 ...akıl ve usavurmanın kullanılmasından bile önce, kendi zihnimize ait olmayıp 
belki gerek biz, gerekse her duyumsayabilen yaratık yokolmuşken dahi var olacak olan 
bir dış dünyayı varsayışımız, apaçık gibi görünüyor... Oysa bütün insanların 
benimsemiş bulunduğu bu evrensel ve ana görüş, zihinde, bir görüntü veya kavrayıştan 
başka hiçbir şeyin asla var olamayacağını ve duyuların ise, bu görüntülerin, zihinle obje 
arasında doğrudan doğruya hiçbir alışveriş oluşturma yeteneğine sahip olmaksızın 
iletilmelerine yarayan kanallardan başka bir şey olmadığı, en önemsiz bir felsefe 
tarafından dahi derhal hırpalanıp ortadan kaldırılır...bizim zihnimizde var olan, masanın 
görüntüsünden başka bir şey değildir... usavurma yürüten bir insan, örneğin, şu ev şu 
ağaç dediği zaman, göz önüne getirdiğimiz varlıkların, sadece zihindeki bazı 
kavrayışlarla bir örnek ve bağımsız kalan başka varlıkların geçici kopya veya tasarıları 
olduklarından hiç şüphe edemez (Hume, 1927: 160-161). 

 

Quine, deneyci bir tavırla, bilgimizin temelindeki verilerden sadece duyusal 

olanı kabul eder, ancak bu veriler, geleneksel deneyciliğin anladığı şekilde, ‘duyusal 

veriler’ değildir. Bunlar daha çok duyu organlarının, fiziksel bir şekilde uyarılması 

olayını oluştururlar. Aksi halde, zihinsel nitelikli olan ve insan ruhunun 

derinliklerinde yer alan, dolaysız ve kesin idrakımızla bildiğimiz bir şeyler değildir. 
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Quine bunları, bilimsel bulgularımızla desteklendikleri oranda, oldukları gibi kabul 

eder. Duyusal alıcılarımızın uyarılmasıyla elde ettiğimiz zayıf bilgilerden, güçlü 

bilimsel kuramlarımızı nasıl oluşturabildiğimize yönelik soruyu, çözümsüz bir soru 

olarak değil, yaşamın bir döngüsü olarak görür. 

Bu doğrultuda, Quine, “girdi” dediği duyusal uyarılarla (Quine, 1981: 24), 

“çıktı” dediği bilimsel teori olarak adlandırdığı ses dalgaları ve yazının iki adımda 

oluştuğunu düşünür. Çıktı dilsel bir ifadedir. Bu yüzden de Quine, ilk olarak dilimizi 

nasıl öğrendiğimize bakmamız gerektiğini düşünür. Bir teori, cümlelerden oluşan bir 

toplamdan ibaret olduğundan ikinci olarak cümlelerin doğrulanmasının nasıl 

gerçekleştirildiğine bakılmalıdır. 

Quine’a göre “... dil sosyal bir sanattır” (Quine, 1981: 192). Bu sanatı ancak 

diğer insanlar tarafından sergilenen ve herkes tarafından anlaşılabilen davranışları 

gözlemleyerek ediniriz. Salt davranış bilim açısından değerlendirilebilecek olan dil, 

belli düzenlemelerle, ses dalgaları ve yazı şekline dönüşür. Bu noktada Quine, 

deneyciliğinin etkisiyle, dilsel anlam kavramıyla alakalı olarak, ‘anlam doğrulama 

teorisine’ bağlı kalır. Ona göre, bir cümlenin doğruluğu ya da yanlışlığı, sonuç olarak 

bazı olası deneyimlere neden olursa, cümlenin ‘anlamını’, bizzat söz konusu olası 

deneyimler oluşturur. Mantıkçı deneycilerin aksine, Quine’a göre ‘olası deneyimler’ 

ifadesi, ‘duyusal alıcıların olası uyarılması’ anlamına gelir. Bu deneyimler aynı 

zamanda bilimsel kuramlarımızın en son test aşamalarını oluştururlar. Bu yüzden 

anlam öğretisi olan ‘semantik’ ve kuramların onaylanması veya reddedilmesiyle ilgili 

öğreti olan ‘idrak teorisi’ büyük ölçüde örtüşürler. 

Quine’a göre, bir cümle ile belirli deneyimleri, onaylayıcı veya reddedici 

konumlarda birleştirebilmek, dil öğrenimi sırasında oluşmaktadır. Bu anlamda 
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Quine’a göre, duyusal uyarılardan hareket ederek, dilin tamamını öğrenmemizi 

sağlayan kanallar, bilimsel bir kuramı deneyimlerle birleştiren kanallarla aynıdır. 

Quine, dil öğreniminin kalıplar halinde gerçekleşmekte olduğunu düşünür. Bir 

çocuğun ilk öğrendiği gözlem cümleleri (GC) denilen cümlelerdir. Çocuk, uygun 

cümleleri annesinden öğrenir. Anne de, kendi çocukluğunda benzer durumlarda 

öğrenmiştir (Quine, 1981: 8).   Quine’a göre GC dolaysız biçimde belli bazı tipik 

duyusal uyarılarla bağlantı içerisindedir ve bu cümleyi sadece ve sadece, bu duyusal 

uyarıları bildiğimiz için ve diğer düşüncelerimizden bağımsız olarak onaylar veya 

reddederiz. Bu cümlenin özelliği ifade edildiği duruma göre doğruluğunun ya da 

yanlışlığının belirlenmesidir. GC birer bütün şeklinde, karakteristik duyusal 

uyarılarla bağdaştırılırlar. Gerçek ile temasları görsel-dilsel temasla olur. Bu 

yüzdende kişiler arası anlaşma, bu cümleleri bilimsel teorilerin test edilebilmesi ve 

karşılaştırma yapılabilmesi için birer araç haline getirir. Bu anlamda bilimin deneysel 

temeli, geleneksel deneyciler deki gibi özel algılardan oluşmayıp, özel algıların 

kişiler arası iletişime açık, dil öğrenin süreci tarafından sağlanan, rafine edilmiş 

biçimlerinden oluşmaktadır. Quine, kesinlik arzusunu, her türlü kişiler arası katkıdan 

uzak olan kavramlar aramalarını sağlayan mantıkçı deneycilerin tam tersine, özel 

algılardan mümkün olduğu kadar kişiler arası değerler elde etmeye çalışmıştır. 

Mantıkçı deneyciler teori ve deney ilişkisini salt mantıksal ilişki olarak bulmayı 

umarken, bunun mümkün olamayacağını düşünen Quine, GC’nin konuşmanın yer 

aldığı duruma bağlı olduğunu düşünür. Doğa yasaları gibi kuramsal cümlelerde ise 

normal şartlarda bu söz konusu değildir. Bu birbirinden farklı cümleler arasında 

hiçbir bağ yoktur. Quine bu durumda başka cümleler üzerinden -ki Quine bu 

cümlelere gözlem tasnifi cümleleri (GTC) der- dolaşarak ilerlemeyi yeğler. Duyusal 
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uyarılardan gözlem cümlelerine götüren adım basit koşullama şeklinde gerçekleşir. 

GC’nden GTC’ne geçiş ise, gözlenilenlere basit olarak tümevarım uygulanarak 

gerçekleşir.  

Daima iki GC’nden oluşan GTC’nde ikinci cümlenin doğruluğu ilk cümlenin 

doğruluğuyla sağlanır. GTC’nin doğruluk ya da yanlışlıkları konuşmanın yer aldığı 

durumdan bağımsız oluşları en önemli ve onlardan beklenen özellikleridir. Bir teori 

gözden geçirildiğinde, bu teorinin kuşattığı gözlem tasnifi cümlelerinin 

deneyimlerimizle örtüşüp örtüşmediği gözden geçirilmiş olur. Bu sınamalar yeteri 

kadar olumlu sonuçlar verdiğinde de, ses dalgaları ve yazı şeklinde söz konusu 

teorinin cümlelerini ifade etmeye çalışırız. 

Sonuç olarak denilebilir ki, duyusal uyarılarla keşfettiğimiz teori arasındaki 

bağın, teoriden başlayıp duyusal uyarılara doğru giden belli bir yönü vardır. Bir 

teorinin test edilebilir kılınması, başka bir ifadeyle o teoriye deneysel içerik 

verilebilmesi için, söz konusu yön yeterli olur.  

Tümevarım ilkesinin doğrulanması problemi için ileri sürülmüş yaklaşımların 

hiçbirinin nihai sonuca ulaşmış olduğu söylenemez. Tümevarım ilkesinin hem 

bilimde hem de özel yaşantımızda vazgeçilmez olması ancak, deneysel ve mantıksal 

olarak doğrulanamaması, onu felsefenin en zor ve üzerinde en çok tartışılan 

sorunlarından biri yapmaya devam edecek gibi görünmektedir.  
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1.5.  Bilimsel Bilgi Gelişimine İlişkin Yeni Yaklaşımlar 

1.5.1. Karl Popper ve Yanlışlamacı Yöntem 
  

Bilginin kaynağında öznel zihin hallerinin bulunduğunu, nesnel dünyaya ilişkin 

bilginin de bu yolla elde edilebileceğini savunan “geleneksel felsefe bilgiyi, 

doğrulanmış doğru inanç olarak tanımlar. Bir inancın bilgi sayılabilmesi için doğru 

olması yetmez, bu inancın gerçeklendirilmesi, temellendirilmesi, kısaca 

doğrulanması gerekir” (Irzık, 1990: 85).  

Öznelliği eleştirip nesnelliği savunan Karl Popper, doğruluktan gerçekliğe 

uygunluğu anlamasına ve doğruluk kavramının bilimde son derece önemli bir rol 

oynadığına inanmasına rağmen, bir inancın, bir tümcenin, bir önerme ya da kuramın  

doğruluğunun asla tam olarak anlaşılamayacağını iddia eder. Ona göre, “kesin ve 

nihai doğrulama diye bir şey mümkün değildir. Bu yüzden de bilgi doğrulama ile 

değil yanlışlama ile elde edilir...” (Irzık, 1990: 86). Popper, adeta anti-olgucu bir 

tavırla, doğrulanabilirlik ilkesinin yerine yanlışlamacılık ilkesini getirerek, Viyana 

Çevresi’nin tam tersi bir yaklaşım sergilemiştir. 

Temelde Popper’e göre de ‘bilgi bilimsel bilgidir’, bilimsel araştırma 

mantığının ya da bilgi mantığının görevi de deney bilimlerinin yöntemini mantıksal 

olarak çözümlemektir (Popper, 1998, 51). Fakat, bilimsel etkinlik gözlem ve deneyle 

değil bir kuramla başlar (Popper, 1995: 129). Çünkü “‘doğrulama’ kavramı bir 

yönüyle bir deney veya gözlem yapmak eylemine işaret etmektedir” (Ural, 1993: 10) 

Kuramlar ise, ussal bir eleştirinin mümkün olduğu, üzerinde tartışma yapılabilen ve 

gerek mantıksal açıdan, gerek empirik açıdan sınama işlemlerine tabi tutulabilen 

nesnel nitelikli, doğayı farklı açılardan konu edinen bir çözümleme etkinliğiyle ilgili 

spekülatif çabalardan başka bir şey değildir. “Kuram, ‘dünyayı’ kuşatmak, 
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ussallaştırmak, açıklamak ve ona egemen olmak amacıyla attığımız ağdır. 

Durmaksızın bu ağın gözlerini daraltmaya çalışırız” (Popper, 1998, 83). En iyi ağ, 

yani kuram ise, yanlışlanabilirliğe daha açık olan, bir başka ifadeyle, daha fazla 

miktarda empirik bilgi ya da içerik taşıyan, daha kesin olan, daha basit olan, 

mantıksal açıdan daha güçlü olan, daha çok açıklayıcı ve öngörüde bulunmayı 

sağlayıcı güçte olan, öngörü ve gözlemlerin uyuşmasının karşılaştırılmasıyla daha iyi 

sınanabilir olan kuramdır (Popper, 1963: 217). Bu anlamda, gerek doğa yasalarının, 

gerekse bilimsel kuramların mutlak ve değişmez olmalarını beklemek yanlıştır. 

Çünkü, ortaya atılmış olan yeni bir bilimsel kuram, daha önceki kuramların hatalarını 

gidermek amacıyla tasarlanmış, güçlendirmek için sürekli sınamaya tabi tutulmuş, 

varsayımlardan ibarettir.  

Yanlışlamacı yöntemde, ‘sınama işlemi’ önemli bir yere ve özel bir amaca 

sahiptir. Çünkü “bir kuram, ne kadar iyi sınanabilirse, kendini o kadar iyi 

sağlayabilir” (Popper, 1998: 304). Sınama işlemi ise varsayımı doğrulayarak değil, 

yanlışlayarak yapılır. Aksi halde Popper’e göre, kuramların doğruluğunu 

kanıtlayarak bilimin gelişmesi mümkün değildir. Halbuki yanlışlamacı yöntem  

sayesinde, yanlış olduğu ortaya konulan kuram değiştirilebilecek, daha da olmazsa 

bilimsel etkinlik alanından atılabilecektir. Bu anlamda yapılması gereken şey, 

bilimsel sınama yoluyla, kuramları yanlışlamaya çalışmak, yanlışlanabilenleri 

gözden geçirmek ve gerekiyorsa değiştirmektir. Özetle, süreç, bilimsel varsayımların 

otaya konulması, ardından da bunların çürütülmeye çalışılması yoluyla 

ilerlemektedir. Bu ilerleme modeli göstermektedir ki, hiçbir kuram mutlak olarak 

doğru değildir.  
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Popper, bilimsel olmanın ölçütü olarak getirdiği yanlışlama işleminin, olumlu 

bilgi verdiği varsayılan ‘bilim’ için ters bir durum olarak görünebileceğini ifade eder. 

Ama Popper’e göre, doğa yasaları ne kadar engel olurlarsa o kadar da açıklamalar 

getirecektir. Üstelik kendisinin doğrulamacılığa karşı ileri sürdüğüne benzer 

eleştirilerin, yanlışlanabilirliğe de yöneltilebileceğini, fakat bundan tedirgin 

olmadığını söyler. Çünkü Popper’e göre doğrulanabilirlikle yanlışlanabilirlik 

arasında bakışımsızlık vardır. Bu anlamda genel önermeler hiçbir zaman genel 

önermelerden üretilemez ama tekil önermeler yardımıyla yanlışlanabilirler. 

Bakışımsızlık kabul edilse bile, bir çok nedenden dolayı, kuramsal bir dizgenin hiçbir 

zaman yanlışlanamayacağı söylenebilir. Çünkü yanlışlamadan kaçmak daima 

mümkündür. Örneğin; şu ya da bu amaçla ileri sürülmüş ad hoc (geçici) yardımcı 

varsayımlar ya da ad hoc değiştirilmiş tanımlarla bu mümkündür. Bunun yanı sıra 

her deney bilim adamı tarafından, mantıksal bir tutarsızlığa düşmeden yadsınabilir. 

Popper, bu tür bir eleştirinin kabul edilebilir olduğunu, ayrıca sınır koyma kriteri 

olarak  yanlışlanabilirliğin benimsenmesini önermekten vazgeçmeyeceğini belirtir 

(Popper, 1998: 66). 

Popper zamanına kadar bilimin kabul edilmiş olan yöntemi tümevarım 

olmasına rağmen, Popper bir kuramın yanlışlanmasının ancak deney yoluyla 

mümkün olabileceğini düşünmüştür, ki bu tamamen tümdengelimli bir süreçle 

mümkün olur (Popper, 1968: 55). Bu yüzden Popper, bir kuramın 

yanlışlanabilirliğini, kuramla temel önermeler arasında ki mantıksal ilişki olarak 

tanımlar (Popper, 1998: 107) ve temel önermelerin, tekil varlıksal önermelerin 

yapısına sahip olmaları gerektiğini öngörür (Popper, 1998: 126). Deneysel olan bu 
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önermeler, belli bir yerde ve anda meydana gelen gözlenebilir nitelikteki olayı ifade 

eden önermelerdir. 

Popper’e göre, yanlışlamacı yöntemin sağlayacağı en önemli yarar, bilimle 

ilgisi olmayan, bilime uygun olmayan, bu yüzden de bilime zarar veren varsayımları, 

bilimsel nitelikteki, bilime katkı sağlayabilen varsayımlardan ayırt edebilme 

imkanını vermesidir. Bu anlamda, yanlışlama imkanı vermeyen varsayımlarında 

bilim için yararlı olduğu söylenemez. Popper’e göre, bu tür varsayımların 

bilimselliğinden bile söz edilemez.  

“Dünya üzerinde serbest bırakılan bir taş, yere doğru düşer” varsayımını 

yanlışlayabilmek için birçok sınama yapılabilir. Varsayım yapılan sınamalardan 

başarıyla çıktığı sürece daha da güçlenen bilimsel bir kimlik kazanacakken, “güneş 

yarın ya doğacak ya da doğmayacak” önermesini sınama olanağımız yoktur. Çünkü 

tanımı gereği zaten doğru olan bir önermedir. Sınanamadığı için bu önermenin 

bilimselliğinden söz edilemez.  

Popper’e göre, bilimsel olan, bilim için yararlı olan varsayım yanlışlanabilen 

varsayımdır. Aksi halde belirsiz bir varsayım veya önerme, yanlışlamayı zorlaştırır. 

Bu da onun yerine daha güçlü bir varsayım konulmasını ve deneme yanılma şeklinde 

ortaya çıkacak olan bilimsel gelişmeyi engelleyecektir. Bu yüzden, Popper’e göre 

bilimsel varsayım, anlaşılır terimlerle ifade edilmiş, açık bir iddia olmalı ki, 

kolaylıkla yanlışlanabilsin veya yanlışlamaya karşı koyabilmesiyle bilimin 

ilerlemesine bir katkı sağlayabilsin. Bu varsayım yanlışlanması ile yerine daha güçlü 

yeni varsayımların geçmesini sağlayacakken, yanlışlanamadığında varsayım zaten 

yüksek seviyeli bir varsayım düzeyine yükselmiştir.     



 63 

Bilimin, yanlışlarla ilerlediğini söylemek, yanlışlamacılık açısından yanlış 

olmayacaktır. Çünkü, sayısı ne kadar çok olursa olsun gözlem, bir kuramı 

doğrulamaya yetmez. Gözlem sayısı ve süresi ne kadar çok olursa olsun bir 

genellemede verilerin sınırlanmamışsa genellemenin doğruluğunu saptamak hiçbir 

zaman mümkün olmayacaktır. Diğer taraftan bir tek yanlışlayıcı örnek kuramın 

yanlışlığını veya yetersizliğini ortaya koymaya yetecektir. ‘Hiçbir at uçamaz’ 

genellemesini doğrulamak için milyonlarca uçamayan at gözlense de, sınırlanmamış 

olan bu genellemenin doğruluğu, bu dünyada şimdi varolan ve gelecekte varolacak 

olan tüm atları hiçbir zaman gözlemleyemeyeceğimiz için, kanıtlanamazken,   bir 

tane uçabilen at genellemeyi yanlışlamaya yetecektir. Bu yüzden de Popper’e göre 

bilimde belirleyici olan yanlışlamadır. Bu anlamda, bilime sınır çizme problemi için 

ortaya koyduğu yeni çözümün, Popper’in felsefeye yapmış olduğu ilk ve en önemli 

katkıyı oluşturduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.    

Sonuç olarak Popper’e göre, gözlemlere uymayan bilimsel kuramlar 

değiştirilmek zorundadır. Uysa bile, bu durum kuramın kesin sonuçlu olarak 

doğrulanabileceği anlamına gelmeyecektir. Popper, bilim tarihinin bu durumu 

doğruladığını da ifade eder.  Örneğin Newton fiziği, doğruluğu deney ve gözlemle 

ispatlanmış ve kabul görmüş olmasına rağmen, zaman içinde gözden geçirilip 

düzeltilmek zorunda kalmıştır. Demek ki, bilimin doğaya yönelik değişmez, kesin 

doğrulara ulaştığını söylemek doğru olmayacaktır. Bundan ötürü, Popper’e göre, 

geçmişten bu güne yanlışlanamamış kuramlar  bugünkü bilimsel bilgilerimizi 

oluşturmaktadır.  
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1.5.2. Yanlışlamacı Yönteme ve Olguculuğa Yönelik Eleştiriler 

Yanlışlamacı yöntem bir kuramın yalnızca yanlışlanabileceğini aksi halde 

doğrulanamayacağını iddia etmiştir. Fakat bunun hiç de kolay olmayan bir yöntem 

olduğunun anlaşılması çok sürmemiştir. Yanlışlamacılığın uygulanabilirliğinin 

zorluğu, bir kuramın deneye ilişkin başlangıç koşullarını dile getiren gözlem 

önermeleri ve yardımcı varsayımlar olmadan sınanamayacağında yatmaktadır. Bu 

konuda bilinen en iyi örnek, Neptün gezegeninin keşfidir. Newton, Uranüs’ün 

yörüngesinin eliptik olması gerektiğini iddia etmiş, bunu destekleyebilmek içinde bir 

çok yardımcı varsayım kullanmıştır. Fakat, yapılan hesaplamalar gözlem verileriyle 

uyuşmamış, gözlemler Uranüs’ün yörüngesinde sapmalar olduğunu ortaya 

koymuştur. Başka bir ifadeyle gözlemler Newton’un kuramını destekler nitelikte 

sonuçlanmamıştır. Yanlışlamacı yönteme göre bu varsayım bilimseldir ama 

yanlışlanmıştır. Bu yüzden de bir kenara atılmalıdır. Fakat daha sonra, gelişmiş 

gözlem araçlarıyla yapılan gözlemler, Uranüs’e yakın sekizinci bir gezegen olan 

Neptün’ün varlığını ortaya koymuş, sapmanın Neptün gezegenin çekim kuvvetinden 

kaynaklandığı ortaya çıkmış, sonuç olarak da Newton’un varsayımının doğru olduğu 

anlaşılmıştır (Sencer, 1998: 58-63). 

Bu örnekten çıkan sonuç, yanlışlamanın bir anda, tek bir deney veya gözlemle 

gerçekleşemeyeceği,  tarihsel bir süreç içerisinde ortaya çıkacağıdır. Aksi halde bilim 

adamlarının ellerinde hiçbir zaman bir kuram olamayacaktır. Üstelik yanlışlama 

yönteminin, deney ve gözlemlerle yapılan sınamalardan başarıyla çıkmış bir kuram 

hakkında, kuramın henüz yanlışlanamamış olmasının dışında hiç bir şey verememesi 

de bir başka yetersizliğidir. Şu ana kadar yanlışlanamamış olması kuramın gelecekte 
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yanlışlanamayacağını göstermez. Ayrıca kuramlar arasında bir tercih yaparken bu 

güçlendirilmiş kuramın tercih edilmesinin de hiçbir ussal yanı yoktur. 

Hem olguculuğa hem de Popper’e 20. yüzyılın ikinci yarısında çeşitli 

yönlerden getirilen eleştiriler, olguculuk temelli olan bilim felsefesinin seyrini 

değiştirecek kadar önemli olmuştur. Eleştirenler arasında başlı başına bir düşünce 

okulu kurmuş olan bir düşünür olmamakla birlikte, bu yönde son derece önemli 

ilerleme kaydetmiş olan biri “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı kitabıyla Thomas 

Kuhn'dur. Aslında bir bilim tarihçisi olan ve bilimin gelişmesinin ne olgucu ne de 

Popperci bilim felsefesiyle bağdaşmadığı savını, yaptığı bilim tarihi çalışmalarına 

dayandırmış olan Kuhn, olguculuğu ve Popperciliği ayrıntılı olarak eleştirmemiş 

olmasına rağmen bilimsel gelişmenin izlediği modeli ortaya çıkarmaya çalışmıştır.  

Kuhn'un ortaya koyduğu bilim tarihi, kuramların normal olarak yanlışlandığına 

işâret eder. Popper hemen hemen tüm kuramların deneysel desteğe sahip olduklarını, 

bilimsellliğin ancak yanlışlama yöntemiyle sağlanabileceğini göstererek mantıkçı 

olgucuların yanılgısını nasıl ortaya koymuşsa, Kuhn da hemen hemen tüm 

kuramların her zaman yanlışlandığını, fakat bunun olağan (normal) bilim 

dönemlerinde değil, bunalım dönemlerinde gerçekleşebileceğini, aksi halde olağan 

dönemlerde kuramlara tümüyle uymayan geçerli verilerin -Kuhn’un ifadesiyle 

anomalilerin, karşıt örneklerin- her zaman bulunduğunu göstererek Popper'in 

yanılgısını ortaya koymuştur.  
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1.5.3. Thomas Kuhn ve Bilim Devrimler 

1.5.3.1. Kuhncu Yaklaşımın Felsefi Temelleri 

Kuhn, varlık, bilgi, dil gibi konulara bakışında, doğal, sağduyucu yaklaşım 

yerine daha bütüncü, insana özgü olan, insanın içinde yaşamakta olduğu topluma ve 

kültüre ilişkin öğeleri de içinde barındıran bir yaklaşım sergileyen W. V. O. Quine, 

P. Duhem ve A. Koyre ve Wittgenstein (özellikle ikinci dönemi) gibi düşünürlerin 

çizgisinde ilerlemiştir. Kuhn’un, bilimin, yerleşik bilim imgemizdekinden farklı 

olduğu iddiasını ortaya koyarken, tarih, sosyoloji ve psikolojiden destek alması, dış 

gerçekliği yani dünyayı kavrayabilmek için aracı olarak kullandığımız kavramsal 

çerçevelerin her dönemde farklı olduğunu ve bu dönemlerin kendi bütünlüğü içinde 

kavranabilmesi için, söz konusu dönemin içinde bulunduğu kavramsal çerçevenin 

kavranması gerektiğine inanması bunun en açık işaretini oluşturur.  

Kuhn’un bilim anlayışının temelleri, alışılmış deneyci veya usçu açılımlar 

yerine, kökleri P. Duhem ve Quine’de bulunan bütünselci
14 (holistik açıklama) 

yaklaşımda aranmalıdır. Kurama bağlılık temeli üzerine kurulmuş olan 

bütünselcilikte her kuramın kendi ontolojik öğelerini belirlemesi ve bu yüzden 

doğrulamanın da kurama bağlı bir olay olmasının izleri, Kuhn’un paradigma15 

kavramında açıkça görülmektedir.   

                                                           
14 “Bütünselcilik; deneyin, bir kuramın parçası olan herhangi bir önermeyi yalnız başına değil, o 
kuramı oluşturan diğer önermelerle birlikte sınadığını öne sürerken, önermelerin anlamlarının içinde 
bulundukları kurama göreceli olduklarını içermesidir” (Denkel, 1988: 76-99). Genel anlamda, bir 
bütünün parçalarının etkinliğini, söz konusu bütünün etkinlikleri ile açıklamaktır. 
15 Belli bir alanda çalışan herkesin kabul ettiği, gerçekliğin paylaşılan ortak terimlerle algılanmasını ve 
anlaşılmasını sağlayan bir kavramsal çerçeve olarak anlaşılan paradigma kavramının Kuhn’da, açık 
bir tanımına ratlanmamakla birlikte, Mastermen ‘Bilimsel Devrimlerin Yapısı’nda Kuhn’un bu 
kavramı bir birinden farklı yirmibir anlamda kullandığını tesbit etmiştir (Mastermen, 1992: 73-82). 
Mastermen’ın belirlediği anlamlardan ilk göze çarpanları ise, ‘model’, ‘ders kitabı’, ‘standart’, 
‘epistemolojik bakış açısı’, ‘yeni görme biçimi’dir.     
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Quine’e göre, bir dili kabul etmek demek, belli bir ontolojiyi ve dünya 

görüşünü de kabul etmek demektir. Bu yüzden dilimizin ontolojisini aynı dilin 

sınırları içerisinde kalarak sorgulamak imkansızdır. Bu durumda gereken şey başka 

bir dildir. Diller arası eş anlamlılık olamayacağı için, diller arası kökten çeviride 

mümkün değildir. Farklı dillerin veya kuramların taşıyıcıları olan gruplar, farklı 

dünyalarda yaşarlar. Farklı dünyalarda yaşayan insanlar arasında iletişim mümkün 

olmasına rağmen yine de birbirlerinin dünyaları dışında kalırlar ve bu noktada tam 

bir örtüşme söz konusu değildir. Bu yüzden de bir dilden başka bir dile geçiş, aynı 

zamanda bir dünyadan başka bir dünyaya geçiş anlamına gelecektir. 

Kuhn da Quine gibi, bizim dışımızda, bizden ve bizin algılarımızdan bağımsız 

bir gerçeğin varolduğunu kabul eder. Ama Quine’den farklı olarak, nesne ile o 

nesnenin doğrudan algısıyla elde edilen uyarı anlam yine de birbirlerinden farklıdır. 

Ayrıca iki insan da oluşacak uyarı anlamlar da farklı olacaktır. İnsanın algılayışı 

sadece fizik ve nörofizyolojik öğelere dayanmadığı için sosyal, kültürel ve tarih 

koşullarından gelen zorunlu bir etki olacaktır. Kuhn bu düşünceleriyle Quine’den 

biraz ayrılır ve bu yüzden de idealizmden kopmakla suçlanır. Oysa Kuhn bir dış 

dünyanın gerçekliğini yadsımaz; ancak ona göre bu dış gerçekliğe doğrudan aracısız, 

nesnel bir şekilde ulaşamayız. Çünkü, bir nesnel dile, tarihsel, kültürel bir öğenin 

karışmadığı bir gözlem dili yoktur. Aynı nedenlerle, aynı alana ilişkin rakip 

kuramlardan  hangisinin doğru olduğu da söylenemez, çünkü her iki kuramın kendi 

yapılarının dışında bir nesneler dünyası olmadığından tarafsız bir ölçütte yoktur.  

... buna göre, eş ölçüye vurulamayan kuramları savunanlar birbiriyle hiçbir 
şekilde iletişim kuramamaktadırlar, sonuç olarak kuram seçimi üzerine yapılan bir 
tartışmada geçerli nedenlerin hiçbir değeri kalmamaktadır, bunun yerine, kuramın son 
tahlilde kişisel ve öznel nedenler yüzünden seçilmesi gerekmektedir (Kuhn, 1991: 178). 
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Kuhn’u bilim tarihi üzerine düşünceleriyle etkileyen bir diğer önemli isim ise 

Alexandre Koyre’dir. Koyre bilim tarihi içerisinde belli bir dönemi o dönem yapan 

özelliklerin neler olduğunu incelerken, işin içine felsefi ve sosyolojik öğeleri de 

katarak, sorgulayıcı bir tavır takınır. Zira bugün herkes için son derece kolay olan bir 

konunun, söz konusu dönemin en zeki insanları tarafından nasıl olup ta bir türlü 

anlaşılamadığı, kavranılamadığı, bu günkü baktığımız açıdan nasıl olup ta 

bakamadıklarını ortaya çıkarmak Koyre’nin asıl hedeftir. Ona göre, bu soruyu 

yanıtlayabilmemiz ancak söz konusu dönemin kavram ve kuramlarını kavrayarak 

gerçekleşebilir. Bunun içinde zihnimizdeki tüm kuram ve kavramları bir yana 

bırakmamız şarttır. Aksi halde kendi kavramlarımızla söz konusu dönemi doğru 

anlamamız kesinlikle mümkün değildir. Çünkü bir dönemi belirleyen o dönemin 

kavramsal çerçevesidir. Zira bu çerçeve o dönemin tüm dünya görüşünü 

belirleyecektir. “Çerçevenin yenisinin yaratılması, değiştirilmesi için; aklımızın 

kendisine bir dizi yeni kavram vererek kendisini düzeltmesi, yeni bir bilim anlayışı, 

kısacası yeni bir çerçeve geliştirmesi gerekmektedir” (Lektorsky, 1992: 143-144).  

Koyre’ye göre bilimsel devrimleri gerçekleştiren isimler, bir takım kuralları 

eleştirmeye ve onları düzeltmeye ya da yerlerine daha iyisini koymaya çalışmadılar:  

Onlar, tamamen farklı bir şey yapmak zorundaydılar. Bir dünyayı yıkıp yerine 
bir diğerini koymaları gerekmekteydi. Zihnimizin kafesini yeniden biçimlendirmek, 
kavramlarını yenilemek ve yeniden ifade etmek, yeni bir bilgi kavramı, varlığa yeni bir 
yaklaşım yolu, yeni bir bilgi kavramı... ortaya koymak zorundaydılar (Shapere, 1974: 
128). 
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 Kuhn’un bilim felsefesi içerisinde ki yerinin sorgulanması ise, ancak farklı 

açılardan bakarak gerçekleştirilebilir. Bu anlamda en genel sınıflama doğa bilimi ve 

sosyal bilim ayrımı içerisinde yapılabilir. Doğa bilimi başlığı altındaki, olgucu 

(pozitivist), gerçekçi (realist) ve uzlaşıcı (konvensiyonalist) şeklinde yapılacak bir 

sınıflamada ise, uzlaşıcı gruba girdiği söylenilebilir. 

 Bilimin tarihsel olarak gelişme yönünü karakterize etmeyi amaçlayan Kuhn’a 

göre, bu tavır bilim teorisi için önemli sonuçlara sahiptir. Bu tavır doğrultusunda 

Kuhn’un ulaştığı sonuç, bilimin rasyonel ve objektif bir soruşturma olduğu 

anlayışının çeşitli yönleriyle çelişmekle kalmaz, felsefi teorilerin tarihsel, sosyolojik 

ve psikolojik incelemelere başvurularak zayıflatılamayacağı görüşüyle de çatışır 

(Keat / Urry, 1994: 67).  

Kuhn, ortaya koymuş olduğu devrimci bilim anlayışı ile, olgucu bilim 

anlayışının, bilimin düz bir çizgi doğrultusunda, birikimsel bir süreç izlediği 

yolundaki yaklaşımının doğru olmadığını göstermeyi hedeflemiştir. Buna göre Kuhn, 

devrimci bilim anlayışıyla, bilimin kırılmalar sapmalar yaşadığını iddia eder. 

Paradigmal bir gelişme biçimi olan bu süreçte, birbirlerinin yerini alan paradimatik 

kuramlar söz konusudur.     

Paradigma olarak kabul edilen kuramların gerçekliğe ilişkin geniş kapsamlı 

düzenlemelerden ibaret olduğunu söyleyen Kuhn, bu anlamda  kuramın tümevarımın 

bir ürünü olmadığını düşünür. Algıda bütüncü bir yaklaşımı benimsemiş olan Kuhn’a 

göre  paradigmalar olgulardan çıkmak bir yana, olgulara anlamını veren 

çerçevelerdir. Bu anlamda, belirli bir bilim topluluğu tarafından kabul gören metot ve 

tekniklerden oluşan paradigma bilimsel düşünce yapısını ve bilimsel etkinlikleri 

belirleyen bir özelliğe sahiptir.  
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Sosyolojik özellikleri açısından, bilimsel topluluğun, bilimsel ilerlemede çok 

önemli bir rol oynadığını düşünen Kuhn, tarihsel temellerden yoksun olduğunu 

düşündüğü olgucu bilim yaklaşımına alternatif yeni bir bilimsel ilerleme modeli 

ortaya koyduğu yaklaşımına göre bilimlerde ilerleme; bilim öncesi dönem, olağan 

bilim etkinliklerinin gerçekleştirildiği dönem, bunalım dönemi, yeni paradigmanın 

eskisinin yerine geçmesini sağlayan devrim, yeni paradigmanın yeni olağan bilim 

dönemi, yeni bunalımların yaşandığı dönem şeklinde gerçekleşmektedir.  

Bu ilerleme modeline göre her bilim dalının kendi içerisinde bir bilim öncesi 

dönem yaşadığı anlaşılmaktadır. Bilim öncesi dönem, rakip kuramlardan birinin öne 

çıkması ve çoğunluk tarafından kabul edilmesiyle sona erer. Kuramın genel kabul 

görmesi, bilim dalının ilk paradigmasının ortaya çıktığının göstergesidir. Kuhn, ilk 

paradigmanın ortaya çıkmasının ardından gelen döneme olağan bilim dönemi adını 

verir. Paradigmaların bütün problemlerin cevabını vermesi beklenemez, işte olağan 

bilim döneminde paradigmanın çözemediği bu karşıt örnekler çözülmeye çalışılır. 

Karşıt örneklerin çözülememesi bunalım yaşanmasına neden olur. Bunalım 

döneminin sona ermesi ise, genellikle genç bir bilim adamının, karşıt örneklere 

çözüm sağlayabilecek yeni bir kuram, sağın anlatımla yeni bir paradigma ortaya 

koymasıyla başlar ki böylece bilimsel devrim evresi başlamış olur. Bu paradigma 

eskisinden çok farklı bir yapıya sahiptir ve bu farklılık eskisiyle kıyaslanamaz bir tür 

farklığıdır. Eski ve yeni paradigma birbirlerinden çok farklı soruları çözülmesi 

gereken soru olarak görür. Çünkü yeni paradigmaya bağlanmış olan bilim adamları 

eski paradigmanın resmettiği evrenden çok farklı bir evrende yaşamaktadırlar. Bu 

evrenlerin dilleri dahi birbirinden farklıdır. Bu yüzdendir ki, rakip paradigmalar 
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arasında nesnel bir ölçüt bulunmaz. Topluluğun genel kabulü en büyük ölçütlerden 

biridir ki, bu göreli bir bakış açısını gündeme getirmektedir.  

Devrimin ardından, bilim adamlarının eski paradigmadan vazgeçip, yeni 

paradigmayı kabul etmelerinin ussal bir yanı yoktur. Bu değişim tamamen usdışıdır. 

Değişikliği sağlayan sosyolojik, psikolojik, estetik, etkenlerin yanı sıra, problem 

çözebilme yeteneği ve basitlik gibi bir çok etken vardır.  

Kuhn’un yeni bilim anlayışına göre bilimin birikimsel ilerleme göstermeyen 

öznel ve usdışı uğraşı olduğu olumlu ya da olumsuz yorumcuların çoğunluğunca ileri 

sürülmüş olmasına rağmen, bu iddiaya karşı çıkarak usçuluk kavramının kendisinin 

zamanla değiştiğini, Kuhn’un yeni bilim anlayışının da us dışı bir bilim anlayışını 

değil, yeni bir bilimsel usçuluk kavramını birlikte getirdiğini savunanlar da yok 

değildir (Grünberg, 1982: 143). Bu anlayışa göre; 

Kuhn’un yeni bilim anlayışında, gerek olağan bilim dönemindeki “bulmaca 
çözme” işlemlerinin, gerek olağan dışı bilim dönemlerindeki “bilimsel devrimin”, 
ölçütleri gözlem, deney ölçme ve tümden gelimli mantık olan bir denetlemeye bağlı 
olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir denetleme ise yeni bir “bilimsel akılcılık” kavramını 
belirler. Eski bilimsel akılcılık kavramı, belgeleme ya da yanlışlanabilirliğe dayanır. 
yeni akılcılık kavramı ise olağan bilim ile olağandışı bilim dönemlerinde ayrı biçimler 
alır. Olağan bilim dönemlerindeki akılcılık ise, her türlü öndayanakları (ilk-kuramı 
oluşturan metafizik öndayanakları bile) tartışma konusu yapmayı ve ancak uzun sürede 
en büyük birikimsel ilerlemeye yol açması beklenilen kuramın seçilmesi öngörür.  

Yeni akılcılık kavramı eskilerine göre çok daha esnektir, olağandışı bilim 
dönemindeki öznel düş gücünü ve yaratıcılığını, olağanbilim dönemindeki nesnel 
gözlem, deney, ölçme ve çıkarım işlemleri ile bağdaştırır (Grünberg, 1982: 163). 

 
Göreli bakış açısının sonucu olarak, bilimin gerçekliğin özünü vermediği, rakip 

paradigmaların ortaya koyduğu yaklaşımlardaki dünyaya ait olduğu iddia edilen öz 

ve niteliklerin, dünyada var olan şeylerle örtüşmediği eğilimine rağmen, Kuhn, 

kriteri problem çözme yeteneği olan bir bilimde ilerleme olduğunu, bu ilerlemenin 

devrimlerin getirdiği sıçramalarla gerçekleştiğini iddia eder.       
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1.5.3.2. Bilimsel Devrimlerin Yapısı 

Olağan bilim döneminde çözülemeyen karşıt örneklerin artması, paradigmanın 

temellerini zorlayan problemlerin ortaya çıkması, ki bunlar bunalımın başladığını 

gösteren işaretlerdir, yeni arayışların yoğunlaşmasına neden olur ve böylece bilimsel 

devrime giden yol açılmış olur.  

Bilimsel devrim, bilim dalının eski paradigmanınkinden çok farklı temeller 

üzerinde yeniden inşası demektir. Bilimin farklı temeller üzerine inşası, olguların 

eskisinden çok farklı görünmesiyle başlar ki bu az sayıda bireylerin zihninde doğayı 

farklı yorumlayan keşif ya da  teoriler ortaya çıkmasıyla başlar. Az sayıdaki bireyin 

dünyaya bakış açısının değişmesiyle başlayan, farklı uzlaşım noktalarından yola 

çıkmayı gerektiren bu süreçte, sağın anlatımla devrimde, “...bilim dalının farklı 

temellerden başlayarak yeniden kurulması söz konusudur” (Kuhn, 1991: 99).   

Dünyaya bakış açısındaki değişim, bilim adamının nesneyi farklı bir bakış 

açsıyla görmeye başlamasıyla ortaya çıkar. Fakat bu, nesnede bir değişim yaşandığı 

anlamına gelmediği gibi, yeni paradigmanın nesnel dünyayı belirlediği anlamına da 

gelmez. Aksi halde nesne eskiden ne ise, şimdide odur.  Değişen sadece bilim 

adamının algı kalıbıdır. Nitekim bilim adamı, devrim gerçekleştikten sonra evreni 

farklı görse de, dünya devrimden önceki dünyadır. Demek ki, paradigma gerçeklik 

alanını değil onun algısını belirlemektedir. Bu anlamda, eski paradigma mensubu bir 

bilim adamıyla, yeni paradigma mensubu bilim adamının dünyaya bakışları keyfi 

değildir. İkisi de dünyaya bakmaktadır ve değişik olan baktıkları şey değildir, 

baktıkları şeyler arasında buldukları farklı ilişkilerdir (Kuhn, 1991: 145).  

Yeni paradigma ile ortaya çıkan kavramların anlamlarındaki değişmeler, rakip 

paradigma savunucuları arasında iletişim kopukluğuna neden olur. Anlam 
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değişiminden doğan ve nesnel ölçüt yokluğundan kaynaklanan iki boyuta sahip eş 

ölçülemezlik (Irzık, 1990: 67), çözülmesi gereken sorunların neler olduğu konusunda 

dahi kendisini gösteren bir durumdur. Çünkü sorunlarda paradigma tarafından 

belirlenmektedir. İletişim kopukluğundan dolayı “...farklı paradigmaları benimseyen 

topluluklar, birbirlerini asla anlayamazlar. O yüzden, bir paradigmadan diğerine 

geçiş mantık değil,  bir inanç meselesidir” (Irzık, 1990: 67).  

Kuhn, başlangıçta kesin çizgilerle belirlediği eş ölçülemezlik kavramı 

konusunda ki çıkmazından kurtulabilmek için daha sonradan yumuşamaya gider. 

Kuhn’un bu yumuşama sonucunda söylediği şey şu olmuştur; “...bir iletişim 

kopukluğu geçiren tarafların yapabileceği en doğru şey, birbirlerini farklı dil 

topluluklarının üyeleri olarak kabul edip, çevirmenliğe oturmalarıdır” (Kuhn, 1991: 

180).               

Kuhn’a göre, eş ölçülemez olan eski ve yeni paradigmalar arasındaki geçiş 

gestalt atlamasına benzeyen, ani oluşlardır. Aksi halde yansız bir deneyim ile adım 

adım gerçekleşen  bir geçişten bahsedilemez. Kuhn’un  bu yansız bir gözlem dilinin 

olamayacağı düşüncesi göreli tavrının çıkış noktasıdır. Ona göre “bilim adamının 

laboratuarda gerçekleştirdiği işlemler ve ölçümler, ‘hazırda’ duran deneyim verileri 

değil, zorlukla toplanmış olan verilerdir. Bilim adamının doğrudan gördükleri bunlar 

değildir.” (Kuhn, 1991: 128).  

Kuhn’a göre olgu toplamak için, bilim adamını yönlendirecek bir paradigmaya 

ihtiyaç vardır. Aksi halde bilim adamı çalışmasını devam ettirebilmek için gerekli 

olan olguları göremez. Paradigmatik bir tavra sahip bilim adamı, dikkate alması ve 

almaması gereken şeyleri bilir, başka bir ifadeyle paradigma bilim adamının dikkate 

alacağı veya almayacağı şeyleri belirlemiştir ve bunlar bilim topluluğu tarafından 
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kabul görmüştür. Nitekim, “yerleşik kullanımıyla ‘paradigma’, kabul görmüş olan bir 

model ya da örnektir” (Kuhn, 1991: 54). Bu doğrultuda yapılan çalışmada, olgularla 

kuram arasındaki uyum bilim adamının güvenini artırır. Fakat, olgunun hangi 

kurama daha çok uyduğu konusunda, tercih yapabilmeyi kolaylaştıracak bir ölçüt 

yoktur. Ölçüt olamayışı paradigma değişikliğini usdışı bir yapıya büründürür. Bu 

yüzden Kuhn paradigma değiştirmeyi din değiştirmeye benzetir. Bu benzetme bilim 

adamlarının yaşamları boyunca savundukları görüşlerini çok zor değiştirdiklerini 

anlatamaya çalışan bir ifadedir. Kuhn, bu yüzden özelikle de yaşlı ve deneyimli bilim 

adamlarının paradigmalarını değiştirmek konusunda son derece güçlü bir direnç 

gösterdiklerini, hatta yeni paradigmanın ancak hasımları birer birer öldükten ve yeni 

görüşten başkasını bilmeyen yepyeni bir kuşak geldikten sonra tam anlamıyla 

yerleşebileceğini söyler (Kuhn, 1991: 146).              

Yeni paradigmayı benimseyen bilim adamları ise, alanın genç 

araştırmacılarıdır. Bunlar yaşlı meslektaşlarına nazaran daha deneyimsiz, bu 

yüzdende eski paradigmaya bağlılıkları güçlü olmayan bireylerdir. Yeni paradigmayı 

benimseyen diğer bir bilim adamı örneği ise, farklı bir alandan gelen 

araştırmacılardır. Aldıkları temel eğitimin farklı olması, sonradan çalışmaya 

başladıkları alana bağlılıklarının zayıf olmasına yol açacaktır. 

Eski paradigmayı reddedip yenisine bağlanmanın, bilim alanın tamamen 

dışında kalan nedenleri de vardır. Bunlar; Kepler örneğinde olduğu gibi mistik 

nedenler olabileceği gibi, kişilik özelliklerinden kaynaklanan psikolojik nedenler, 

hatta milliyet özellikleri  gibi nedenler dahi söz konusu olabilir (Kuhn, 1991: 146-

147).  
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Paradigma değişikliğindeki bu açıklamalarından dolayı çoğu zaman  

“usdışılık”, ve “görelilik” eleştirileriyle karşılaşan Kuhn, kuram seçiminde tarafların 

matematiksel veya mantıksal deliller tarzında bir argüman ortaya koyamayacaklarını 

düşünür (Kuhn: 1992, 319-320). Ayrıca Kuhn, kuram seçiminin salt psikolojik, 

mistik, veya sezgisel bir olay olamayacağını, bu konuda kendisinin yanlış anlaşılmış 

olduğunu düşünür. 

Kuhn’un burada vurgulamak istediği şey, olguculuğun bilimden dışlamaya 

çalıştığı şey olan, bilim adamlarının birer insan oldukları gerçeğinin asla göz ardı 

edilemeyeceğidir. Ona göre, her ne kadar bilim bir ideoloji haline getirilmiş ve 

ortaya koyduklarının mutlak doğrular olduğu görüşü kabul ettirilmeye çalışılmış olsa 

da, ilerleme, ussallık, nesnellik, mantıksallık gibi tabuların yıkılması gerekmektedir. 

Çünkü, bilim bir insan etkinliğidir.  

Yeni paradigma, eski paradigmayı bunalıma sürükleyen karşıt örnekleri 

çözüme kavuşturabileceğini iddia eder. Bunu başardığında ise eski paradigma 

taraftarlarını kendi saflarına çekmekte daha başarılı olur (Kuhn, 1991: 147). Yeni 

paradigmayı güçlendiren bir diğer yol, eski paradigmanın hiç fark edemediği yeni 

öngörülerde bulunması ve bunların zaman içerisinde doğrulanmasıdır.    

Bilim adamlarının yeni paradigmayı tercih etmelerini sağlayan bir diğer etken 

ise, yeni paradigmanın eskisinden daha derli toplu, daha uygun, ya da daha basit 

olduğu yönündeki bilim adamının duygularına yönelik tutumdur (Kuhn, 1991: 149). 

Bilimsel devrimlerin salt bu ölçeklerle gerçekleştiğini söylemek doğru 

olmayacaktır. Çünkü yukarıda sıralanan sorunlar paradigmanın göreli problem 

çözme yeteneğidirler. Oysa,  

Esas konu, taraflardan hiç birinin henüz tamamıyla çözdüğünü iddia edemediği 
sorunlar üzerine yapılacak araştırmayı gelecekte hangi paradigmanın yönlendireceğidir. 
Almaşık bilim yapma tarzları arasında bir seçime varılmasına gerek vardır ve söz 
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konusu olan koşullarda da bu seçim, geçmiş başarılardan çok, geleceğe dönük vaatlere 
dayanmalıdır. Yani bir bakıma, eski paradigmanın bazı sorunlarda başarısız olduğundan 
başka bir şey bilmediği halde yenisinin, karşılaşacağı bir çok büyük sorunu çözmeyi 
başaracağına inanması gerekir. Böyle bir karar, ancak inanç üzerine  verilebilir (Kuhn, 
1991: 150). 

      
Yeni paradigmanın kabulü için önemli bir etken olan ikna ve kanıt arasındaki 

fark Kuhn’un üzerinde önemle durduğu bir konudur. Kuhn’a göre kanıt, ortak 

temeller üzerine önceden uzlaşım gerektiren bir konudur. Rakip paradigmalar 

birbirlerinden çok farklı dünyaları resmettiklerinden, ortak temellerde uzlaşım 

sağlamak imkanı yoktur. Bunun altenatifi ikna etkinliğidir. Nitekim, Kuhn’un ısrarla 

öne sürdüğü, her iki tarafında yapmak zorunda olduğu şey, ikna yoluyla ötekini 

kendi safına döndürmeye çalışmaktır (Kuhn, 1991: 178). Kuhn, ikna etkinliğinin, 

verimlilik, basitlik, doğruluk gibi belirleyici etkenlerden farkı olmadığını düşünür. 

Fakat unutulmamalıdır ki, verimlilik, basitlik, doğruluk gibi değerler, bilim adamları 

tarafından,  keyfi olmamakla birlikte, tamamen farklı şekillerde yorumlanabilirler de. 

Eski paradigmadan yenisine geçiş süreci, paradigma öncesi döneme 

benzetilebilir. Fakat paradigma tercihinin gerçekleşmesiyle devrim tamamlanmış 

olur. Tamamlanmış olan devrimin ardından gelecek olağan bilim döneminde, daha 

önceki olağan bilim dönemlerinde olduğu gibi, yeni paradigmanın resmettiği yeni 

evrendeki, paradigmanın belirlemiş olduğu bulmacalara, karşıt örneklere yönelim 

başlayacaktır.  
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1.6. Paul Feyerabend ve Anarşist Bilgi Kuramı 

Anarşizm Feyerabend’in gözünde, kültürün hiçbir öğesinin diğerine egemen 

olmaması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, anarşist bilgi kuramında dogmatik 

bilimciliğin tehlikelerini ortadan kaldırabilmeyi ve bunun için de bilimin sınırlarını 

belirleyebilmeyi tartışmaktadır. Zira bilimin daima karşı görüşlere ihtiyacı olduğunu, 

karşıt görüşlerin artmasının bilginin ilerlemesi için gerekli olduğunu düşünen 

Feyerabend’in, bir bilim düşmanlığı savunuculuğu yaptığı söylenemez (Feyeraben, 

1991a: 6).  

Feyerabend’e göre bilim, kültürü oluşturan yapılardan sadece birisidir ve 

onlardan ayrıcalıklı bir yapısı yoktur. Aksi bir tutum sergilendiğinde dogmatizme,  

bilim bağnazlığına gitmek kaçınılmazdır. Bilim, işlevini farklı kültürel etkinliklerle 

bir arada sürdürmelidir, başka bir ifadeyle, diğer kültür yapıları ve insan düşünceleri 

de en az bilim kadar önemlidir. Çünkü, “ne denli saçma olursa olsun bilgimizi 

geliştiremeyecek düşünce yoktur” (Feyerabend, 1991b: 55). 

Feyerabend ve Feyerabend’den büyük etkiler almış olan Kuhn'un görüşleri, - 

farklı bir terminoloji kullanıyorlarsa da- geniş ölçüde birbirinin aynıdır. Görüşlerini, 

aynı yıllarda, kısmen işbirliği yaparak geliştirmişlerdir. Aralarındaki en büyük 

ayrılık, Feyerabend'in olgucu ve Popperci bilim felsefelerini ayrıntılı olarak 

eleştirmiş olmasıdır denilebilir.  

Feyerabend, bilimsel olanla olmayanı birbirinden ayırmayı sağlayacak 

kriterlerin neler olduğu konusunun önemini ortadan kaldırmıştır. Ona göre bilimsel 

bilgi de, olguculuğun metafizik olarak nitelendirip bir kenara attığı din, edebiyat, 

sanat hatta sihir bilgileri gibi bir bilgidir. Bu yüzden “bir yaklaşım, ‘gayri bilimsel’ 
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olduğu söylenerek bir kenara atılamaz” (Feyerabend, 1991a: 11).  Çünkü bilimsel 

bilgiyi diğerlerinden daha üstün görmemizi gerektirecek bir kriterimiz yoktur.  

“Farklı bir toplumsal arka plandan, hatta farklı bilimsel ekollerden gelen 

insanlar dünyaya farklı açılardan bakacak ve dünyaya ilişkin farklı şeyler 

öğreneceklerdir” (Feyerabend, 1991a: 12). Farklı düşünce yapısına sahip olan bu 

insanlar dünyayı kendi teorik yapılarının ve dillerinin sınırları içerisinde 

algılayacaklarından, olgu, olay ve nesneleri aynı şekilde algılamalarını sağlayacak 

ortak bir deney ve gözlem dili olmayacaktır. Bundan dolayı bilgiler arasında daha 

başarılı olabilecek olanı önceden kestirme imkanı yoktur. 

Anarşist bilgi kuramı olarak adlandırdığı yöntemiyle bilimlerin gelişimine 

ilişkin deney ve duyum temelli olgucu yaklaşıma çok önemli eleştiriler getiren 

Feyerabend’e göre, bilim deneyci duyumcuların ve olgucuların iddia ettiği gibi 

yöntemli ve düzenli bir etkinlik değildir. Üstelik yöntem ve düzen bilim için 

zararlıdır.  

Bilim için ne denli ‘gerekli’ ya da ‘temel’ olursa olsun, herhangi bir kural 
verildiğinde öyle durumlar vardır ki, orada kuralı göz önüne almamak bir yana, zıttını 
bile uygulamak uygun olabilir... Hatta öyle durumlar vardır ki -bunlarla sık sık 
karşılaşırız- oralarda, mantıksal tartışma ileriye götürücü özelliğini yitirir, ilerleme için 
ayak bağı olabilir (Feyerabend, 1991b: 29-30). 

 

Feyerabend, Batı biliminin dünya üzerindeki egemenliğinin nedenini Batı 

Uygarlığı’nın egemenliğinden kaynaklandığını, aksi halde bunun Batı’da olduğu 

varsayılan sağlam mantıksal yapı ve prensiplerle bir ilgisinin bulunmadığını iddia 

etmiştir. Bu konudaki sözleri çok açıktır; “ben bilimi ve Batı akılcılığını diğer 

geleneklere tercih etmek için hiçbir ‘nesnel’ gerekçe olmadığı iddiasındayım” 

(Feyerabend, 1995: 358).   

 Feyerabend’ın Kuhn’a en yakın olduğu nokta, deney ve duyum temelli 

olguculuğa karşı çıkmasıdır. Ona göre gözlem verilerinin aynı olması ne Galileo’yu 
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ne de Kepler’i Newton ile aynı yapmayacaktır. Bu isimleri aynılaştırmak duyumcu 

deneyci temeller üzerine kurulmuş olan olgucu yaklaşımdan başka bir şey değildir. 

Aksi halde bu tutum bilimin tarihi içerisinde yer alan paradigma değişimlerini 

anlamamızı engelleyecektir. Nitekim devrim yaratan gözlem değişikliği ontolojik alt 

yapıyı da değiştirecektir. Feyerabed’in ifade ettiği bu ontolojik değişim, Kuhn’un 

ileri sürdüğü iki kuramın eş ölçülemezliğini destekler bir durumdadır. 

Feyerabend, temelde Popper’e karşıdır. Popper’i “olguculuk fincanında küçük 

bir hava kabarcığından başka bir şey olmayan” (Feyerabend, 1995: 342) birisi olarak 

nitelese de, Popper’in iddiası olan ‘her olgunun bir kurama dayandığı ve her kuramın 

yanlışlanabileceği’ düşüncesini paylaşır. Üstelik, bilim adamına düşen görevin 

yanlışlayabilmek için çok sayıda kuram üretmek olduğunu düşünür. Fakat Popper’in, 

‘en iyi kuram yanlışlamaya en iyi direnen kuramdır’ düşüncesine karşılık, 

Feyerabend, dogmatizmle hesaplaşabilmek için, kabul edilemez dahi olsa, pek çok 

kuramın ortaya atılması gerektiğini ifade eder. 

Sonuç olarak Feyerabend’in, anarşist bilgi kuramıyla bilimin karşıt görüşlere 

daima gereksinim duyacağı, bilginin ilerlemesi için  karşıt düşüncelerin gerekli 

olduğu görüşüyle Popper’e yakın olduğu, karşıt düşünceler arasında eleştirel yani 

usçu olarak tartışma yoluyla bir seçim yapılabileceğini reddetmesi, faklı düşünceler 

birbirlerinin parçası olmadığından, bilişsel ilerlemenin bunlar arasında yapılacak bir 

kıyaslama ile gerçekleşemeyeceği tavrı ile de Kuhn’u etkilemiş olduğu görülür. 

Feyeraben ve Kuhn’a göre, her kuram kendine yöneltilen eleştirileri ve karşı 

örnekleri yine kendi içerisinde yanıtlayabilir. Kuhn’un, her paradigmanın kendisini 

yine kendi koşulları içerisinde sınayabileceği düşüncesi, bilimsel kuramlar arasında 
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yapılacak seçimi nesnel ve usçu değil, öznel inanca ve tercihe bağlı bir işlem haline 

getirmiştir.  

Feyerabend’de değişik düşünen insanların dünyayı kendi teorik yapılarının 

elverdiği ölçüler içerisinde ve sahip oldukları dilin imkanları çerçevesinde 

algılayacaklarından, olgu, nesne ve olaylar arasında yansıma teorisinin iddia ettiği 

gibi tüm insanların ortak olarak aynı şekilde algılayacakları kendiliklerinden bir 

düzen söz konusu değildir. İşte farklı teorilerin kıyaslanabileceği bağımsız ve ortak 

bir deneysel temel ve gözlem dili olmadığından dolayı, hangi tür bilginin başarılı 

olacağının bir garantisi yoktur. 

“Bilgi inşa etmenin bir çok farklı yolu vardır. Bu yollardan daha sonra rakip 
soyut teoriler halinde bölünebilecek soyut bir düşüncenin doğmasına tanıklık edilebilir. 
Kendi uygarlığımızdan örnek verilecek olursa, bilimsel teoriler farklı doğrultularda 
çeşitli doğrultulara ayrılır, farklı (ve zaman zaman “kıyaslanamaz”) kavramlar kullanır 
ve olayları farklı şekillerde değerlendirirler. Neyin kanıt, neyin önemeli sonuç olduğunu 
ya da “sağlam bilimsel yöntem” sayılacağı zamana, etkinlik dalına, hatta kimi zaman bir 
araştırma gurubundan diğerine değişen tutum ve yargılara bağlıdır” (Feyerabend, 1995: 
97). 

 

Feyerabend’in bu görelilikçi tavrının Kuhn üzerindeki etkisi gözlerden 

kaçmayacak ölçüde büyük olmuştur.   
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1.7. İmre Lakatos ve Bilimsel Araştırma Programları Metodolojisi 

Lakatos, klasik ve rasyonel bilim yorumlarından oldukça farklı bir bilim 

anlayışıyla hem Popperci yanlışlamacılığı düzeltme girişimi hem de Popperci 

yanlışlamacılığa yapılan eleştirileri yanıtlama çabası içerisinde olmuş, “sofistike 

yanlışlamacılık”ın16 Kuhn’un paradigmasına uyarlanması olarak nitelenebilecek olan 

araştırma programıyla ün kazanmış çağdaş bir bilim felsefecisidir.  

Tarihsel seyri içerisinde bilimsel bilgide meydana gelen değişikliklerin varolan 

yapıyı tamamen değiştirebilmesi Popper’e göre anidir, sağın ifadeyle her an 

gerçekleşebilecek olan aralarında bir sürekliliğin ve ussallığın olduğu bir devrimler 

silsilesine benzemektedir. Kuhn ise Popper’in tersine ani olmayan, istisnai bir yapı 

sergileyen, rasyonel bir yanı bulunmayan, sürekliliği söz konusu olmayan, bu yüzden 

de eş ölçülemez sıçramalar hatta kırılmalar gerçekleştiren devrimsel bir yapıdan 

bahseder. Kuhn’un kırılmalar olarak da ifade edilebilecek olan devrimleri eskisinden 

tamamen farklı bir yapı sergilediğinden eş ölçülemezliği getirmekte, bu da 

doğrulama ya da yanlışlama gibi kriterlerin anlamını ortadan kaldırmaktadır 

(Lakatos, 1992: 113). Görüldüğü gibi Kuhn, bu tavrıyla hem mantıksal olguculuğa 

hem de Popper’e eleştiri yöneltmektedir. Bu noktada Lakatos, metodolojik 

yanlışlamacılık17 olarak ifade ettiği yöntemi kendisinin de eleştirdiğini, fakat 

Kuhn’un kendisinin sofistike yanlışlamacılık olarak ifade ettiği yöntemi 

anlayamadığını düşünür.  

                                                           
16 Sofistike yanlışlamacılığa göre; bir teori öncekilerden veya rakiplerinden farklı olarak artan 
deneysel içerikle  destekleniyorsa, farklı bir ifadeyle, eğer yeni olguların keşfine götürüyorsa ancak o 
zaman “bilimsel” veya “kabullenilebilir” bir teoridir. 
17 Metodolojik Yanlışlamacılık; bir teoriyi ispat etmekle reddetmenin bir birinden ayrıldığı, bilimsel 
olanla olmayana ilişkin yeni bir ayrıştırıcı ölçütün öne sürüldüğü, ancak belirli ‘gözlemlenebilir’ 
durumları yasaklayan ve bu yüzden ‘yanlışlanabilen’ ve reddedilebilen teorilerin ‘bilimsel’ sayıldığı 
veya bir teorinin sadece “deneysel temel” taşıyorsa bilimsel sayıldığı yöntemdir. 
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Lakatos’a göre, bilimsel olduğunu ileri süren kuramların gerçekten bilimsel 

olup olmadığı ve bir kuramın diğer bir kuramdan daha iyi olabilmesi için yerine 

getirmesi gereken kurallar, bilim felsefesinin geleneksel ilgi konularından birisi, sınır 

koyma sorunu ise bilim felsefesinin başlıca sorunlarından birisidir (Lakatos, 1999: 

211). Bu anlamda Lakatos, bilim ile diğer bilişsel etkinlikler arasındaki farkın 

ortadan kalkmasına neden olacağını düşündüğü Kuhn’un bilimsel devrimlerinde, 

sağın anlatımla paradigmalar arası geçişte bir ussallığın olmamasını, Kuhn’un bir 

yanılgısı olarak görür ve bu sorunu çözmeye çalışır. Lakatos’un, Kuhn’daki 

paradigma kavramıyla tam olarak örtüşmeyen ama pekte uzak olmayan bilimsel 

araştırma programı, bir katı çekirdek ve onu saran koruyucu kuşaktan oluşmaktadır.      

Araştırma programının temel varsayımlarının bulunduğu katı çekirdek, bütün 

bilimsel etkinliği belirleyen bir yapıya sahip olacağından, öncelikli amaç çekirdeğin 

yanlışlanmasını önlemektir. Lakatos araştırma programıyla, yapılan gözlem veya 

deney arasında uyuşmazlıklar ortaya çıktığında, bu uyuşmazlığın nedeninin 

çekirdekte aranmayacağını söyler. Çünkü ona göre, negatif problem çözme tekniği -

buna negatif keşif de denilmektedir- çekirdeği sorgulamamızı engeller. Programın 

pozitif problem çözme tekniği -pozitif keşifler de denilmektedir- ise yardımcı 

varsayımlarla koruyucu kuşağa yönelmeyi sağlar. Negatif problem çözme tekniği 

bilim adamlarına yapmamaları gereken şeyleri söylerken, pozitif problem çözme 

tekniği yapmaları gereken şeyleri söyler. Tam anlamıyla pozitif problem çözme 

tekniği, araştırma programlarının karşıt örneklerden ve kuraldışılıklardan 

kurtulamayacağı gerçeğinden hareketle, koruyucu kuşakta oluşabilecek çürütülebilir 

değişkenlerin nasıl manipule edilebileceğine, çürütülmemek için nasıl daha karmaşık 

hale getirileceğine yönelik, programın savunucusu olan bilim adamlarının ortaya 
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koyduğu önermeleri içerir. Aksi halde bu kuraldışılıklara karşı durmayı 

sağlayamayan programların uzun süre ayakta kalmaları mümkün değildir. Bu yüzden 

bilim adamları, bilimsel gelişmeyi sağlayabilmek için yeni olguların keşfine izin 

verecek ve yeni sınama yöntemleri yaratabilecek18 şekilde koruyucu kuşağı sürekli 

olarak geliştirirler (Lakatos, 1992: 163-166). 

Lakatos, farklı araştırma programlarının ortaya çıkması ve bunların eş 

ölçülemez oldukları konusunda Kuhn’u naif yanlışlamacılığı eleştirmekte haklı 

bulurken, Kuhn’un sofistike metodolojik yanlışlamacılık dahil her tür 

yanlışlamacılığı reddederek  yanlışa düştüğünü iddia eder. Lakatos bilimsel ussallığı 

önce sadece doğrulanabilirlikte görenlerin, sonrada yanlışlanabilirlikte görenlerin 

yaklaşımları çöktüğünde ussallığı konusunda umutsuzluğa düştüğünü ve 

doğrulamacılığın ardından gelen naif yanlışlamacılığın da aynı umutsuzluktan 

kendini kurtaramadığını, Kuhn’un bunlardan farkının ise bilimsel etkinlikteki 

bireysellik yerine, bilimsel topluluklardaki değişimden bahsetmiş olmasıdır diye 

düşünür.   

Lakatos’a göre, Popper başlangıçta “dogmatik yanlışlamacılığı”19 (Lakatos, 

1992: 117) kabul etmiş olarak çalışmaya başlamış; fakat bu konumun 

savunulmasının imkansız bir konum olduğunu anladığında, “metodolojik 

yanlışlamacılık” ı icat etmiştir.  

Lakatos, Popper’in daha iyi anlaşılmasını sağlamak için, zaman içinde ortaya 

çıkmış birbirinden çok farklı Popper anlayışlarını ortaya koymaya çalışır. Popper-0 

                                                           
18 Lakatos’a göre, yeni sımama yöntemlerine izin vermeyen ad hoc varsayımlar programın çökmesine 
neden olacaklardır. 
19 Dogmatik Yanlışlamacılık; bütün bilimsel teorilerin şartsız yanılabileceğini, ancak belirli bir tür 
deneysel temelin yanılamazlığını savunan görüşe verilen addır. 
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hiçbir zaman bir kelime dahi yazmamış olan dogmatik yanlışlamacı Popper’dir; o ilk 

defa Ayer  ve daha sonra başka bir çok kişi tarafından keşfedilerek eleştirilmiştir. 

Lakatos kendi çalışmasıyla bu anlayışı tamamen öldürdüğünü düşünür. Popper-1 naif 

yanlışlamacı, Popper-2 sofistike yanlışlamacıdır. Gerçek Popper ise, dogmatik 

yanlışlamacılıktan metodolojik yanlışlamacılığın naif bir versiyonuna doğru 1920’li 

yıllarda geçmiş ve 1950 lerde yanlışlama kurallarından vazgeçmeden,  sofistike 

yanlışlamacılığa ulaşmıştır (Lakatos, 1992: 220-223). 

Sonuç olarak denilebilir ki araştırma programlarının da doğru veya 

yanlışlığının da kesin olarak tespit edebilmesi mümkün değildir. Bu anlam da 

birbirinden farklı olan araştırma programları arasında yapılacak tercih gelişmeyi 

sürekli kılacak olandan yana olmalıdır. Aksi halde yozlaşmaya neden olacak 

alternatif, tercih edilemez. Bilimsel araştırma programlarının değerlendirmesi de 

sadece bu doğrultuda yapılabilir. Bilim tarihinden çıkarılacak olan bilimsel 

gelişmeyle ilgili tek rasyonalite de bundan ibarettir. 
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2. BÖLÜM: 

THOMAS KUHN’UN BİLİM ANLAYIŞININ DEVİNİM KURAMLARININ  

GELİŞİMİNE UYARLANMASI 

2.1. Devinim Kuramlarında Paradigma Öncesi Dönem 
 

Paradigma öncesi dönem, Kuhn’u diğer modern bilim felsefecilerinden 

ayıran en önemli konulardan biridir. Çünkü Kuhn bilimin sadece olgun 

dönemiyle değil “hem doğuşu hem de çöküşüyle ilgilenir... Şimdiye kadar 

rastlanan daha önceye dönmüş hiçbir modern bilim felsefecisi yoktur” 

(Masterman, 1992: 84-85). Nitekim, bilimin sadece olgun dönemiyle 

uğraşmadığını Kuhn’un kendiside ifade etmektedir;  

Seçmiş olduğum örnekler yüzünden, bir bakıma da ilgili toplulukların 
yapısı yahut büyüklüğü konusunda yeterince açık olmamam nedeniyle bazı 
okullar kitaptaki tek kaygımın, ya da başlıca kaygımın, Copernicus, Newton, 
Darwin veya Einstein gibi isimlerle bağlaşık olan  büyük devrimleri açıklamak 
olduğu sonucuna vardılar (Kuhn, 1991: 166). 

 

Kuhn, doğrudan doğruya bilimin olgun dönemlerine, yani paradigmalara 

yönelmeden önce, yalnızca topluluk yapısına değinerek açıklanabilecek bir dizi 

noktayı belirtmekte yarar görür; 

Bunların arasında belki de en çarpıcı olanı bir bilim dalının gelişim 
çizgisinde paradigma öncesi dönemden paradigma sonrası döneme geçiş olarak 
adlandırdığım olgudur... Geçiş gerçekleşmeden önce, bir takım okullar söz 
konusu bilim dalında egemen olmak için yarışırlar. Daha sonra, kayda değer 
herhangi bir bilimsel başarının ortaya çıkmasıyla okulların sayısı azalır, 
genelliklede teke iner ve böylece daha etkin bir  bilimsel uygulama tarzı başlar 
(Kuhn, 1991: 164).   
 
Her bilim dalının yaşamış olduğu, paradigma öncesi döneminin en 

önemli özelliği, bir hazırlık dönemi oluşudur. Bu dönem, ortak bir bilimsel 

modelin ve çalışma ortamının olmadığı, farklı okulların, aynı sorunun 

çözümünde farklı öneriler sunduğu bir özellik sergiler. Bu okulların aralarında, 

dünyayı görüş tarzlarında ortak hiçbir ölçüt yoktur. Farkları ise, ayrı 
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dünyalarda farklı şekillerde bilim yapmaları ve sürekli yarış halinde olan 

yaklaşımlar ortaya koymuş olmalarıdır (Kuhn, 1991: 41). 

Bu nedenle hangi bir bilimin gelişmesindeki ilk aşamalar sırasındaki 
değişik insanların, tek tek olmasa bile kapsam olarak aynı görüngülerle 
karşılaştıkları zaman bunları çok farklı şekillerde betimleyip yorumlamış 
olmalarına şaşmamak gerek. Bizi asıl şaşırtması gereken ve belki de incelik 
bakımından bilim dediğimiz alanlardan başka yerlerde bu kadar görülmeyen 
olgu, başlangıçtaki bu aykırılıkların sonradan büyük ölçüde ortadan 
kalkabilmesidir (Kuhn, 1991: 50).      

  
Devinimin ilk paradigmasını ortaya koyan Aristoteles’ten önce, Yunan 

düşünce ve bilim yaşamında paradigma öncesi dönemin özellikleri belirgin bir 

şekilde görülmektedir. Bu dönemde ilk göze çarpan, devinim konusunda görüş 

ortaya koyanların, kullanmak ve açıklamak zorunda olduğu türde standart 

yöntemler veya görüngüler olmayışından dolayı belirginleşmiş bir görüşün ve 

ortak bir bütünlüğün olmamasıdır. “Yaygın olarak kabul edilen bir görüş 

olmaması, bunun yerine birbirleriyle yarış halinde bir takım okullar ve bunların 

içinde daha da ufak bölünmeler ortaya çıkmasına” neden olmuştur (Kuhn, 

1991: 47).   

“Bu okulların her biri belli bir metafizik görüşten güç almıştır ve her biri 

bağlı olduğu yaklaşımın gözlemleri arasından, kendi anlayışını hangi 

görüngüler açıklayabiliyorsa onu ön plana çıkarmıştır” (Kuhn, 1991: 47). Okul 

ile akademi arasında bir şey olan çevrelerin ağırlık merkezini araştırıcı, 

düşünür olarak nitelenebilecek isimler oluşturmuştur. Bu çevrelerde, öğretmek, 

öğrenmek ve birlikte bilimsel çalışmalar yapmak için bir araya gelinmiştir. Bu  

çevreler, adeta birer bilim derneği, birer bilim tarikatıdırlar. 
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Okullardan ilki M.Ö. 6. yüzyılda, o zaman İonia adı verilen bölgede 

kurulmuş İonia okuludur20. Bilim çevresi olarak nitelenen etkinlikleriyle, 

Yunan felsefesinin ilk dönemini oluşturan İonia okulu, varlıkların özü ve yapısı 

üzerine özgür bir düşünce olarak ortaya çıkmış neredeyse bütünüyle dış 

doğaya, cisimlerin dünyasına yönelerek, doğanın, evrenin bilimsel açıklamasını 

yapmaya çalışmış ve  doğa felsefesi niteliğindeki bu çalışmalar, ‘Peri Physeos’ 

(Doğa Üzerine) adı verilen eserlerde toplanmıştır. Yukarıda belirttiğimiz 

koşullar altında üretilen bu kitaplardaki tartışmalar ister istemez doğaya olduğu 

kadar diğer okulların üyelerine de yönelmiştir (Kuhn, 1991: 47). 

Paradigma öncesi dönemin diğer okullarının da ortaya çıkmasına neden 

olacak yaklaşımlar başlıca iki sorun çevresinde şekillenmektedir. Bunlar, Arkhe 

(töz, ana madde) sorunu ve Genesis (oluş) sorunudur. Varlık sorunu olarak 

genelleyebileceğimiz bu sorunların ilkinde, varlığın özü olan öz varlığın, başka 

bir ifadeyle bütün çokluk ve değişiklik içinde birliğini koruduğu düşünülen 

gerçek varlığın, yani ana maddenin ne olduğu, ikinci sorunda ise, tek bir 

töz'den değişen şeylerin çokluğunun nasıl meydana geldiği araştırılır. 

‘Değişim’ ve ‘devinim’ çerçevesinde gelişecek olan sorunlar başlangıçta, 

bulanık bir tasarımdan ibarettir. Kesin bir doğa bilimi planına ulaşabilmesi için 

paradigmanın ortaya çıkması beklenecektir. 

İonia okulunda tasarlanan ana maddeler birbirlerinden çok farklı 

olmasına rağmen ana maddelerin hepsinin canlı kabul edilmesi ortak noktadır. 

Hatta   bu   yüzden    İonia   okulunun   bir   diğer   adı   canlı   maddecilik 

                                                           
20 M.Ö. 4. ve 5. yüzyıllarda bilimden bahsedilirken ancak doğa felsefesi ve doğa filozofları 
kullanıldığı görülür. Zaten Aristoteles de İonia’lı düşünürlere (Thales, Anaksimandros, 
Anaksimenes) “fizyologos” ismini vermiştir. Hatta matematik, tıp ve tıbbın anatomi ve 
fizyoloji gibi temel bilimleriyle bu doğa filozofları uğraşmışlardır (Adıvar, 1994: 32). 
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 (hylozoizm)21 dir. Onlara göre ana maddelerin tümü canlıdır ve her şey 

bunlardan türemektedir. Ana maddelerin ikinci ortak özelliği devinimleridir. 

Çünkü, canlı olan devinendir ve doğada devinmeyen hiçbir şey yoktur. 

Ana madde, her türlü devinim ve değişmenin nedenini kendinde 

taşımaktadır, o yaratılmamıştır, fakat onu devinime geçirecek bir fail neden22 

ya da bir devinim kaynağı söz konusu olmadığı için, kendi değişme ilkesini 

kendisinde saklayan, kendi devinimini yine kendisinin açıklayacağı bir yapıya 

sahiptir. 

Devinim konusunda, İonia okulunun yaklaşımına karşıt bir görüşle ortaya 

çıkan okul,  Elea okulu23 olmuştur. İonia okulunda ana madde ve oluş 

sorunlarında birbirleriyle örtüşmeyen yaklaşımlar ortaya konulmuşken, karşıt 

okullar olan İonia ve Elea okulu çevrelerindeki farklı görüşler olağan bir 

biçimde gelişmiştir. “Bütün çalışmaların aynı konu üzerine olmasına  ve çoğu 

filozofun birbirlerinin eserlerini okumuş olmalarına rağmen ortaya koydukları 

yaklaşımların benzerliği ‘akrabalık’tan öte geçmemiştir” (Kuhn, 1991, 48). 

Okulların doğaya ve evrene bakış açıları arasındaki uyuşmazlığın ardında 

ise varlık anlayışlarındaki farklılık yatmaktadır. Yunanda devinim üzerine 

birbirine karşıt iki çevrenin, topluluğun oluşmasına yol açan bu farklılıktır. Bir 

yanda varlığı hiç devinmeyen ve değişmeyen, duran bir birlik olarak anlayan, 

doğayı mutlak sükun olan yalınç varlığa dönüştüren Elea okulu, diğer yanda 

varlığın ana özelliğinin, gerçeğinin hiç durmayan devinim ve değişim olduğunu 

                                                           
21 Hylozoizm; Yunanca hyle (bir şeyin kendisinden yapıldığı, dayanak madde) ve zoon (canlı) 
kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşmuş olup, canlı madde anlayışı anlamına gelmektedir. 
22 Fail (işleyen, yapan) neden (poietikon aition); bir fiil (kinein, aktüel, edimsel; eylem içinde, 
fiil halinde olan)’in anlattığı işi yapan (Develioğlu, 1998: 249). 
23 Elea Okulu, İlkçağ’da Güney İtalya’da bulunan Elea kentinde Parmenides tarafından 
kurulmuş, Zenon ve Melissos gibi izleyicileriyle de ün kazanmış olan okuldur. 



 89

söyleyen, doğayı devinim ve olaylara dönüştüren İonia okulu vardır 

(Yenişehirlioğlu, 1996: 105). 

İonia okulunun önderliğini yapan Herakleitos24, devinim ve değişimi ana 

ilke yaparken, Elea okulunun önderliğini yapan Parmenides’e göre bunlar birer 

yanılsamadır. Parmenides’e göre bu inancın kökünde insanı sürekli yanıltan 

duyumsal algılar bulunur. Görünüş ve gerçeklik ayrımı yapmakla Parmenides, 

karşı olduğu Herakleitos ile aynı noktada bulunmaktadır. Fakat, Herakleitos 

gerçek evren ile görünüşteki evreni birbirinden ayırıp görünüşteki evreni 

duyumlarla bilinen evren olarak tanımlarken Parmanides gerçek evrenin akıl 

ile, görünüşteki evrenin duyumlarla bilinebileceğini ileri sürmektedir. Bu 

görüşler, Herakleitos ile Parmenides’in kesişme noktasıdır.  

Her iki filozofta varlık (birlik, değişmezlik) ve oluş (çokluk, değişim) 
problemlerini açıkça kabul ettiler. Gerçi bu iki metafizikçi de aynı problemi, yani 
varlık ve oluş problemini çalıştı ama, onların görünürde öyle radikal farkları 
vardı ki, Herakleitosçuluk bir oluş felsefesiyle eşanlamlıydı, karşıtındaki 
Parmenidesçilik ise bir varlık felsefesiydi (McLean – Aspel, 1997: 46).  

 
Başka bir ifadeyle, bu iki evrenden hangisinin gerçek hangisinin 

görünüşten ibaret olduğu konusunda iki düşünürün görüşleri birbirinden 

kesinlikle farklıdır. Herakleitos’a göre aldatıcı olan evren, içinde varlıkların 

sabit kaldığına inanılan evrendir. Oysa Parmenides’e göre aldatıcı olan evren, 

değişme ve devinim durumundaki evrendir. Gerçek  evren ise değişmeyen ve 

devinmeyen, sabit duran ve bir olan evrendir. 

Herakleitos’a göre, içinde varlıkların bulunduğu evren görünüşten başka 

bir şey değildir. Gerçek evren sonsuz bir devinim ve değişim hali gösterir. 

                                                           
24 Milet (İzmir’in güneyinde, Söke-Milas yolunun batısında, bugünkü Balat Köyü’nün 
bulunduğu yerdedir.)’in kuzey doğusundaki Ephesos (Efes-bugünkü Selçuk)’ta doğmuş ve 
yaşamış olan Heatleitos, aslında İonia okulunun, Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes’ten 
sonra gelen  dördüncü üyesidir. Fakat İonia okulunun görüşlerini en iyi ifade eden ve bu 
yüzdende en tanınmış üyesi olduğundan okulun önderi olarak anılır. 
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“Aynı ırmağa ikinci kez adım atamayız. Biz her seferinde ona ilk kez adım 

atmışızdır. Biz ona adım attığımızda değişen yalnızca nehir değildir, aynı 

zamanda bizde değişiriz” (Smith, 1957: 9). Irmağa girenlerin üstünden, yeni 

yepyeni sular akar. O dağıtır, toplar, biriktirir, akar, yaklaşır, uzaklaşır. Her 

şeyin bir oluş ve bir akış içinde olduğu bu anlayış Herakleitos’un temel 

düşüncesidir. Onda, “genel bir yasa olarak her şeyin bir sonu vardır ve aynı 

kalan hiçbir şey yoktur. Bunun altında yatan ise: 1) Özel devinim, akan 

nehirdeki gibi. 2) Nitel değişim, insan vücudundaki gibi. 3) Her şeyi onun 

idaresi altına getiren bir tür dönüşümdür” (Patrich, Bywater, Richards, 1969: 

14). 

Parmenides, Herakleitos’un tam karşıtı bir görüş savunur. Ona göre, 

devinen ve değişen, akan, çokluğa bölünen evren aldatıcıdır, gerçek değildir. 

Gerçek evren sabittir, devinmez (Jowet, 1953: 162-d, 163-e) değişmez (Jowet, 

1953: 157-a, 162-d, 163-e) çünkü değişiklik bir devinimdir (Jowet, 1953: 162-

c). Bu yüzden evren bütünlük içinde bulunur. Biz çelişkiye düşmeksizin ancak 

bu gerçek varlığı düşünebiliriz. 

Parmenides’in ulaştığı temel postüla olan ‘yalnızca varlık vardır’ tezine 
göre temelde değişme olanaksızdır. Eğer, varlık’ın bir kökene sahip olması 
gerekiyorsa, o, varlıktan veya yok-varlıktan geliyor olmalı ki ikinci şık 
olanaksızdır, o, daima olduğu gibi, yalnızca kendisinden gelebilir. Aynı argüman 
yokluğa gidiş içinde uygulanabilir. Değişim veya devinim yoktur, çünkü, eğer 
varlık devinimli ise, o ancak boş bir uzam içerisinde gerçekleşebilir, fakat boş 
uzayın varlığı yoktur (Smith, 1957: 9-10). 

    
Herak1eitos felsefe dünyasına çelişki ve diyalektik esasına dayalı bir 

evrim anlayışı getirmiştir. Evrenin her zaman aynı şekilde kalmadığını, 

devamlı şekil değiştirmekte olduğunu; ve bu şekil değiştirişin, halden hale 

geçişin evrenin orjinalitesini oluşturduğunu, bu sebeple de bütün varlıkların 

sonsuza dek değişim süreci içinde bulunduklarını söylemekte ve evrendeki bu 
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devinimi çelişki ile yorumlamaktadır. “Aynı ırmağa girdiğimizde girmeyiz. 

Biziz değiliz”(Herakleitos, 2003: 40). Çünkü devinen bir varlık, aynı zaman 

içinde var olup değişir. Yani bir an içinde hem var hem yok olur. Başka bir 

ifadeyle, “doğum ve ölüm evrenseldir; bu kaderden hiçbir şey kaçamaz” 

(Patrich, Bywater, Richards, 1969: 14). İşte bu bir an içinde varlıkla yokluğun 

birleşmesi devinimi ifade eder ki devinim, evrenin özü ve gerçeğidir. Değişimi 

sağlayan ise ateştir; Ona göre, “her şey ateşle değişir. Ateş her şeyle. Altının 

malla, malın altınla  değiştiği gibi” (Smith, 1957: 9-11).  

Herakleitos ilk-maddenin, ilk-ilkenin ateş olduğunu ileri sürmüştür. 

Çünkü ona göre ateş, hava ve sudan çok daha fazla devinmektedir ve bu 

özdeğin ne başı vardır, ne de sonu.  “ Bu dünyadaki, her şey için aynı. Ne tanrı 

yapısı, ne kul. Hep var idi, var, var olacak. Bir ölümsüz ateş ki, ölçüyle 

alevlenip, ölçüyle sönen”(Herakleitos, 2003: 47) dediği madde, ritmik olarak 

meydana gelen devinimin ayrılmaz bir parçasıdır. Bütün varlıklar için aynı 

olan bu düzen ne tanrılar, ne de insanlarca yaratılmıştır. Başı ve sonu olmayan 

bu ateş yandıkça bu düzen her zaman var olmuştur ve sonsuza dek var 

olacaktır. 

Herakleitos'un, ‘ateş’i, evrenin oluşumunu hazırlayan, gerçek bir töz 
olarak belirlemesinin bir nedeni de, onun, kolaylıkla biçim değiştirmesi ve 
niteliği korurken, niceliği değiştirebilmesidir. Niteliğin değişime (eğer dışarıdan, 
değişimi hazırlayacak bir etken işin içine girmezse) uğramayışı, ona, ayrıca, 
evrensel bir töz olma gücünü de kazandırır . Böylece bu töz, kendi doğasında, 
sürekli olarak, aynı yapıyı korur. Yani, kendi doğasından hiç bir şey yitirmeden 
varlığını korur ve sürdürür. İşte, bu belirlenen neden ve özelliklerden ötürü, 
evrenin oluşabilmesi için, bu tür bir töze gereksinim vardır. Bu tözü de, ateş 
karşılar. Çünkü, yapısında, aynı zamanda, hem evreni oluşturabilmek için 
gereken ‘değişiklik’i hem de değişikliğin, kendiliğinden beliren “gücü”nü 
içermektedir. İşte, bu güç, devinme biçiminde somutluk kazanır. Varlığındaki, 
birtakım yoğunlaşmalar ve seyrekleşmelerin nedeni de (daha doğrusu 
nedenlerinden biri de) bu devinimdir (Yenişehirlioğlu, 1996: 45). 

 
Herakleitos evrenin ilk-özdeğini, ilk-ilkesini ateş olarak belirlerken 

diyalektiğinde ilk yasa olduğunu açıklamaktadır. Varlığın ilk ilkesi ateş ise 
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oluşum ve değişimin -dolayısıyla devinimin- kuralıda savaştır. O, bu şekilde 

varlığın oluşumunda iki önemli ilkeyi saptamış olmaktadır. Savaş ve çatışma 

(Polemos.) Ona göre, “Savaştır her şeyin babası kralı. Kimini tanrı kıldı, kimini 

insan. Kimini köle, kimini özgür” (Smith, 1957: 11). Baba benzetmesini 

burada, doğurtan bir kaynak olarak düşünmek gerekir. Çünkü, her tür varlığın 

doğuşu belli bir çatışmanın sonucudur. Bu çatışmanın nedenlerini 

araştırdığımızda ise, karşıtların varlığını fark ederiz. Şöyle ki; bu karşıtlar, 

birbirleriyle hem savaşırlar, çekişirler hem de birbirlerinin varoluşlarını 

hazırlarlar. Herakleitos, bunu şöyle ifade eder; “bilin ki, her şeyde ortak, savaş. 

Çekişmedir adalet. Çekişerek, var olup, yok olur, her şey” (Herakleitos, 2003: 

32). Savaş ve çekişmeye neden olan bu karşıtlardan biri olmaz ise, öteki de 

varolmaz ve oluşmaz. Bu nedenle, “uyuşma” adı altında algılanan, doğrudan 

doğruya, karşıtların birbirleriyle olan bağlantılarıdır. Temelinde ise, karşıtların 

savaşımının oluşturduğu “çekişme” yatmaktadır. 

Herakleitos aynı zamanda sürekli olarak devinimli ve değişken özdeğin 

daima canlı olduğunu açıklar. O, her şey, her an yenidir, güneş her gün yenidir 

der. Aynı ırmağa iki kez girilmez der. Bu yenilik bir ve aynı şeyin sürekli 

olarak değişmelerinden meydana gelir. 

Varlık ve varolmak gerçeği, hiç durmadan sürüp gidecek olan 

devinimden ayrı algılanamaz ve düşünülemez. Çünkü, devinim olgusu 

varolmanın temelidir. Böylece devinimin kendisi, oluşun simgesi olmaktadır. 

Devinim, aynı zamanda, belli oluşum evrelerini de yapısında barındırmaktadır. 
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Herakleitos’un doktrininin en temelinde, tanrısal, mükemmel Logos25 

vardır. O, evrendeki düzenli değişimin ardında yatanın, Logos veya Akıl 

olduğunu sezinlemiştir. Ona göre, logos bütünün kuralıdır ve o, birliğin bir 

prensibidir (McLean – Aspel, 1997: 46). Bu kurala göre, değişmeyen tek şey 

değişimin kendisidir. Değişimin içerisindeki değişmeyen düzen ile tüm evren 

aynı daimi sürekliliği içerir, kabarma (med) ve inme (cezir), yükseliş ve düşüş, 

yaşam ve ölüm gibi. Fakat bu evrensel yaşam ve ölüm şekilsel değil özseldir. 

Çünkü dünyanın kendisi büyük bir yaşam organizmasıdır (Patrich, Bywater, 

Richards, 1969: 14). 

Herakleitos’un olduğu söylenen ‘Doğa Üzerine’adlı kitabı o kadar büyük 

bir üne kavuşmuştur ki, Herakleitoscular denen tilmizler türemiştir. Ayrıca, 

yukarıda da değindiğimiz gibi ‘Doğa Üzerine’ başlığı Aristoteles ve peripatetik 

düşünürlerin26  ‘doğa filozofu’ olarak adlandırdıkları düşünürlerin yapıtlarına 

yakıştırıldı (Herakleitos, 2003: 163). 

Paradigma öncesi dönemin ikinci okulunu oluşturan Elealıların varlık 

anlayışı, doğadaki çokluğu ve değişmeyi açıklamakta yetersizdir. Çünkü 

Elealılarda varlık devinimsizdir. Elealılar, varlığın tek ve devinimsiz, bundan 

ötürü de görünüş olduğunu ileri sürmüşlerdir. Metafizik anlamda görünüş, 

gerçek değil gerçeğin yansımasıdır ve onun içindir ki gerçek var olan değil var 

olmayandır, görünmeyendir. Görünüş ve öz, nesnel gerçekliğin birbirinden 

                                                           
25 Logos; Antik Yunan düşüncesinde, söz, konuşma, düşünce, akıl, anlam, açıklama, bir şeyin 
her ne ise o olmasını sağlayan nedenler anlamına gelmektedir. Logos’u felsefi bir çerçevede ilk 
kez kullanmış olan Herakleitos ise, onu bir yandan bütün bir yaşamı sonsuz bir doğum ve 
ölüm, oluş ve yenilenme çarkında sergilenen tanrısal ruh, tansal akıl anlamında kullanmış, ve 
bu tanrısal ruha aynı zamanda doğa adını vermiş, diğer yandan da yaşam ilkesi olan ruh ve 
tanrısal yasa olarak ifade etmiştir.    
26 Peripatetikler; felsefe tarihinde Aristoteles’in izleyicilerine verilen addır. Üç ayrı döneme 
ayrılarak incelenirler. İlki; M.Ö. 320-270, ikincisi; M.Ö. 270-70, üçüncüsü; M.Ö. 70 - M.S. 
270 yılları arasını kapsar. 
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ayrılmaz iki yanıdır. Bilimin amacı, olayların görünen dış devinimlerinden 

gerçek iç devinimlerine geçmektir. 

Örneğin, Platon ve Aristoteles'e göre Eleacılığı kesin bir biçimde 

belirleyen, haklı olarak babası sayılması gereken, Xenophanes, varlık'ın 

büyüklüğü ve birliği doktrinini oluşturan bir düşünür olarak,  yukarıdaki 

öğeleri, yeteri ölçüde yansıtan öğeler olarak göstermemektedir. O, çaba 

harcamadan, düşünce ve zihin yoluyla bütün her şeyin devinimini kurmaya 

çalışmıştır (Smith, 1957: 14). Çünkü, Elea kentinde yetişen, Parmenides, 

Zenon ve Melissos gibi düşünürler, Xenophanes gibi, varlığın ve doğrunun, 

ancak düşünce aracılığıyla algılanabileceğini savunmuşlardır. Çünkü, bu okula 

göre, doğru tektir ve değişmemektedir. Ve bu nedenle de çokluk ve değişim, 

birer yanılsamadır.  

Eleacılar, aslında, dışsal dünyanın var olduğunu yadsımıyorlar. Aksine, 

bu somut bir biçimde varolan dünyanın, gerçek varlık olmadığını ve 

gerçekliğin kendisini yansıtamadığını düşünüyorlar. Onlara göre gerçeklik ve 

varoluş özdeş veriler değildir.  Bir şeyin gerçek olabilmesi için zaman ve 

mekan çerçevesine yerleştirilmemesi gerekir. Çünkü o, ussaldır, yani hiçbir 

yerde ve hiçbir zamandadır. Demek ki, ‘varoluş gerçek değildir ve gerçek olan 

varolmaz’.  

Parmenides’in bir olan, devinimsiz olan varlığından, değişimi ve çokluğu 

çok farklı yollarla ortaya koymaya çalışan düşünürleri gördük. Doğa filozofları 

bunu deneylerin düşünme ile işlenmesi yoluyla ortaya koydular. Parmenides 

ise, deneyi bir kenara bırakıp salt düşünme ile varolanın niteliklerini türetmeye 

çalışmıştır. Parmenides’e göre, deney bize sadece devinim yapan, değişen, 
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oluşup-yok olan şeylerin çokluğunu verir. Bu yüzden duyular bizi yanıltır. 

Duyu olguları bilginin yanlış kaynağıdır . 

Elea okulunun en önemli isimleri arasında yer alan Melissos’da “doğaya 

dair” ya da “varlığa dair” isimli eserinde devinimle ilgili olarak şunları 

söylemektedir: hiçbir şey boş değildir , zira boş olan hiçbir şey değildir. Hiçbir 

şey olmayan ise var olamaz. Asla da devinemez. Zira, devinebileceği hiçbir yer 

yoktur. Fakat doludur. Zira, herhangi bir boşluk olsaydı, boşlukta yer almaya 

gidecekti. Fakat boşluk olmayan anda, taşınabileceği hiçbir yer kalmaz. 

Bundan dolayı, eğer boşluk yoksa ve eğer doluysa, o, bütün zorunluluğu ile 

dolu olmak zorundadır, devinim yapmaz (Smith, 1957: 24). 

 “Elealı Zenon ise hocası Parmenides’in varlığın birliği ve çokluğun 

olanaksızlığı tezini, diyalektik delillerle çürüterek savunur” (McLean-Aspel, 

1997: 58). Parmenides’in yaklaşımını daha da pekiştirerek çokluğu ve devinimi 

reddeder. Zenon, bu yaklaşımını ünlü kanıtları ile ortaya koyar. “Uzay ve 

zamanın sonsuz bölünmesinin sakıncalarını göstermeye çalışır”(Smith, 1957: 

10). Devinimi çürütmek için ileri sürdüğü paradoksları27 ile Parmenides’in 

düşüncelerinin doğruluğunu ve büyüklüğünü ispatlamaya çalışmıştır. 

Zenon, devinimin varlığını reddettiği argümanını, gerçek bir postüla 

olarak kabul eder. Ona göre, devinim teorisi, uzay ve zaman teorisi ile 

ilişkilidir. Zenon, hem uzayın hem de zamanın sonsuzca, sürekli bölünmesi ve 

devinimin sürekliliği konusunun yanlışlığını, devinimin imkansızlığını 

göstererek ispatlamaya çalışır (McLean.- Aspel, 1997: 59-60). Ona göre 

                                                           
27 Zenon paradoksları; çokluk, değişme ve uzay kavramlarının özü itibariyle çelişik 
olduğundan yanılsamalara yol açtığını, bundan dolayı evreni ve evrendeki fenomenleri 
açıklamak için kullanılamayacağını göstermeyi amaçlar. Zenon bu kanıtlamaları, değişme ve 
çokluğun bir yanılsama olduğunu ileri sürmüş olan hocası Parmenides’in Phytagorasçı 
karşıtlarının görüşlerini çürütmek amacıyla tasarlamıştır.   



 96

devinim bir değişmedir. Değişmek ise, ne olmuş olan, ne de olacak olandır. Şu 

halde değişen şey yoktur, ya da değişme ve bundan dolayı devinim de meydana 

gelmemiştir.  

 Devinimin varlığını reddeden Zenon'a göre zamanın ve mekanın sonsuza 

kadar bölünebilirliği devinimi imkansız kılar. En küçük bir devinim sonsuzluğu 

tüketir. Ve bu yüzden devinim kavramı bir çelişme taşır ve dolayısı ile de 

gerçek değildir. Zenon’un devinimin yokluğunu kanıtlamak için ileri sürdüğü 

dört önermesi vardır. Bunlardan birincisi; taşınan şeyin yolun yarısına hedeften 

önce varması gerektiğinden devinimin olmadığıdır. İkincisi; Akhilleus 

denendir. Bu en yavaş koşan varlığa (kaplumbağa) en hızlının 

yetişemeyeceğidir. Çünkü, kovalayan varlığın bir noktaya ancak öteki oradan 

devinime başladıktan sonra varması gerektiğinden en yavaşın en hızlıdan biraz 

önde bulunması gerekir. Üçüncü önerme; stadyum paradoksuna göre bir atlet 

bir stadyumu bir baştan öbür başa kat edemez, çünkü stadyumun bir 

köşesinden öbür köşesine ulaşabilmek için önce o uzaklığın (yani kat edilecek 

uzaklığın) orta noktasına gelmek gerekir. Ancak, o, orta noktaya ulaşabilmek 

içinde ilk nokta ile orta nokta arasındaki uzaklığın orta noktasına gelmek 

gerekir. Ve bu süreç hiçbir şekilde sona ermeyecektir. Öyleyse atlet hep ilk 

bulunduğu noktada kalacaktır, çünkü sonlu bir zamanda sonsuz sayıdaki yarı 

uzaklıkları kat etmek olanaksızdır.. Dördüncüsü; fırlayan okun durgunluğudur. 

Bu, zamanın şimdilerden kurulmuş olduğunu kabul etmekle olur, bu kabul 

edilmez ise bu önermede olmaz. Ok, ileri doğru deviniminde, her an kendine 

eşit bir uzaydadır, o halde her anda devinimde değil, kendisine eşit bir 

uzaydadır. Ok bir devinimsizdir, dingindir. Böylece ok ileriye doğru 

deviniminin her bir anında devinimsiz bir haldedir (Smith, 1957: 19). 
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Zenon tüm kanıtlarını İonia okulunun en yüce sonucu olan bu zaman ve 

uzayın eriyip gitmesi üzerine kurar. Devinim olanaksızdır; zira devinmekte 

olan şey, sona ulaşmadan ortayı geçmek zorundadır. Devinen bir şeyin aynı 

uzayda hem var, hem de yok olması gerekir. Yukarıda verdiğimiz paradokslar 

konunun en ünlü örnekleridir.  

Zenon paradoksları görüldüğü gibi devinim üzerinde toplanır. Zira 

devinim kalkacak olursa oluş ve yokoluş, çoğalma ve azalma, değişme ve bir 

sözcükle tüm doğal olaylar ve  hatta doğanın kendisi, zorunlu olarak ortadan 

kalkmış olacaktır. Çünkü devinim, doğanın genel hayatı ve doğanın 

varoluşunda ilk koşuldur. Devinim olmadan tanrı, varlıkların çokluğunu 

tasarlayamaz. Zira çokluğu doğuran bölünme, bir devinim şeklinden başka bir 

şey değildir. Fakat devinim, hangi koşullarla kaldırılabilir?  Bu, içine, 

aklımızın tüm değişmeleri yerleştirmiş olduğu uzam ve uzayı kaldırmak 

koşuluyla olanaklıdır. Eğer zaman ve uzaydan birlik kavramını silecek olursak, 

ya da onları sürekli bir bütün olarak kabul edeceğimiz yerde, her birini sonsuz 

bir surette bölünebilen noktalar ve anlar gibi kabul edebilirsek, zaman ve uzay 

da silinmiş olur.  

Zenon, sonsuz bölünme, devinim, değişim, çokluk gibi kavramların 

kendilerinin de aporialar28 içeren uzam ve zaman kavramları yardımıyla 

açıklanabileceğini öne sürmüştür. Uzam ve zaman, biri ötekinden ayrılmayan 

parçalardan oluşmuştur. Bunun içindir ki sonsuz bölünme çelişkili bir 

kavramdır. Nitekim devinim ve değişme kavramları da ancak uzam ve zaman 

                                                           
28 Aporia (çıkmaz); Antik Yunan felsefesinde nesnenin kendisinde ya da kavramındaki bir çelişkiden ileri 
gelen, çözülmesi güç bir probleme, bir düşünce etkinliğinde söz konusu olan aşılamaz çelişmeye verilen 
addır. Başka bir ifadeyle, bir sorunda çözüme varmanın olanaksızlığı durumu; çıkış yolunun olmayışıdır 
(Akarsu, 1988; 46).    
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içinde düşünülebilir. Çünkü devinim, zamanın içindeki yerde olan bir 

değişmedir. Değişme ancak zaman içinde olabilir. Çokluk da uzam içinde bir 

dağılma olduğundan, zorunlu olarak uzam ile ilgili olmak durumundadır. Uzam 

ve zaman kavramlarının kendileri, çözümsüz güçlükleri içinde taşıdıkları için; 

onlara bağlı olan sonsuz bölünme, değişme, devinim ve çokluk gibi 

kavramlarda bir takım çelişkiler olması doğaldır. Bu çelişkiler yüzünden, bu 

kavramların tümü bir gerçeklik olmayıp birer görünüştür. 

Zenon, zamanın, mekanın ve devinimin yokluğu gibi çokluk'un da yok 

olduğunu söyler. Nesnelerin bir çokluk oluşturduğuna dair düşüncelere şiddetle 

karşı çıkmıştır . ‘Eğer biri bana birliğin ne olduğunu söyleyebilirse, nesnenin 

ne olduğunu söylemeye yetenekli olurum’ diyerek nesnenin bir çokluk 

olmasının olanaksızlığını göstermiştir. Zira o, nesne içinde birlik olmadığına, 

çokluğunda bir varlık değil sayısı çok birlikleri anlattığına inanır.  

Zenon'a göre bir şeyin değişmesi demek, ne eski, ne de yeni hal içinde 

bulunamamak demektir. Çünkü değişen şey, önceki halinden çıkmıştır. Demek 

ki değişen şey her saniye başka bir şeydir; bu takdirde hiçbir şey yoktur. Zira 

madde ya bileşiktir,  ya yalındır; eğer yalın ise uzamdan, bileşik ise köklü 

öğelerden yoksundur. Öy1eyse bir1iğe  sahip değildir; yani varlık yoktur. 

Zenon’un uzay ve cisimler hakkında ileri sürdükleri, hocası 

Parmenides’in boşluk anlayışını güçlendiren birer savdır. O, nesneyi uzaydan 

ayırmıştır. Eğer bir uzay varsa, o, bir şeyin içinde bulunur ve bir şeyin içinde 

bulunan ise uzay içindedir; bu suretle uzay , uzay içinde olacak ve bu 

sonsuzluğa dek böyle devam edecektir. Bunun içindir ki uzay yoktur. 

Zenon, daima devinimin yokluğunu ispata ve hocası Parmenides’in 

boşluk anlayışını açıklamaya çalışmıştır. Paradoksları ile şaşırtmacalar yaparak 
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Parmenides öğretisini telkin etmeye çalışmıştır. Yüzyıllar boyu, düşünürleri 

meşgul etmesi bu konuda başarılı olduğunu göstermektedir. Zenon, devinimi, 

bir ilke olarak algılar, bu yüzdende ona diyalektik’i başlatmış olanlardan biri 

denir. O, devinimin ‘duyulur kesinlik’ olmasını asla düşünmemiştir. Onun için, 

sorun olan şey devinimin gerçekliğidir. Başka bir ifadeyle, duyu verileriyle 

yetinmemek, bu yolla edinilen verileri ussal süreçten geçirerek, devinimin 

yapısı ve devinimin devinimselliği üzerine bilgi sahibi olmaktır. 

Paradigma öncesi dönemde, aynı okul çevresindeki düşünürlerin 

görüşlerinde farklılıklar olabileceğine daha önce değinmiştik. Elea okulunda 

Zenon ile Parmenides’in devinim konusundaki karşıtlıkları konuya önemli bir 

örnek oluşturmaktadır. 

� Parmenides; ‘yok-varlık’ı kabul etmezken, 

�  Zenon ‘yok-varlık’ı kabul eder. 

� Parmenides’e göre, Zenon’un yaptığı gibi ‘yok-varlık’ın varlığını  kabul 

ettiğimizde, ‘varlık’ın varlığını yadsımış oluruz. Çünkü, “varlık” var 

olandır. ‘Yok-varlık’ ise, varlığı olmayandır. Ve her ikisi bir arada 

bulunamayacağına göre, değişim bir devinim olamaz ve bu nedenle de, o, 

bizi ‘Bütün’ içinde de ‘Yok-Varlık’a götüremez. ‘Bütün’ün varolması ise, 

onun varlığının var olmasına bağlıdır. Kaldı ki, ‘yok-Varlık’, ‘Bütün’ün 

varolması için, ‘Varlık’ ve ‘Yok-Varlık’ın birbirlerine ters düşmeleri 

gerekmektedir. Bu noktadan kalkarak Parmenides, ‘varlık var olan’dır, 

oysa, ‘yok-varlık yok olandır’dır, der (Yenişehirlioğlu, 1996: 219). 

� Zenon, ‘varlık’ ve ‘Yok-Varlık’  arasına, uzlaşımsız, geçişsiz, dönüşümsüz 

bir yapı ayrımı getirmez. 
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� Parmenides ise, Zenon’un tam karşıtı olarak, ‘Varlık’ ve ‘Yok-Varlık’ı 

birbirinden mutlak bir ayırımla soyutlar. 

� Zenon, ‘Varlık’ ve ‘Yok-Varlık’ı birlerine bağlayan ve arasında ki 

karşıt1ığı uzlaştıran bir bağ olduğunu düşünür.  

� Parmenides’e göre, böyle bir bağın varlığı söz konusu olamaz. Çünkü, bu 

her iki belirlenimin yapılarına ters düşecektir.  

� Zenon; karşıt1arın birliği yasasını üstü örtülü bir biçimde kabul ettiğinden 

      bu diyalektik ilişkiyi yadsımaz.  

� Parmenides ise, bu yasayı tamamen reddeder. Çünkü, Parmenides, 

varlıktan, yokluğa yani olumludan olumsuza geçilmemesi gerektiğine 

inanır .  

� Bu yüzden de Parmenides, devinim ve değişimi yalnızca Varlık’ın bir 

özelliği olarak belirler ve bundan dolayı da yalnızca ‘varlık’ın devinim ve 

değişimin içinde olabileceğini düşünür. Devinim var ise bu, ‘varlık’ var 

olduğu içindir. Aksi halde ‘Yok-Varlık’ devinemez. Çünkü, onun varlığı 

yoktur. Varlığı olmayanın da deviniminden bahsedilemez. Bu noktada, 

Parmenides’in, ‘varlık’ın mutlak bir biçimde var oluşu tezi, devinimin de 

mutlak varlığı olmaktadır.  

� Zenon, bu noktada, Parmenides’in görüşünü reddeder. Ona göre ‘varlık’ın, 

mutlak bir varlık olmasına, devinimin de, böyle bir varlığın sonucu gibi 

gösterilmesi doğru değildir. Çünkü, Zenon’a göre, devinim, mutlak 

değildir. Bunun nedeni de, mutlak varlığın bir devinim olmamasıdır. 

Üstelik, varlık, devinimin olumsuzudur. Devinim’in olumsuz olmasının 

nedeni ise, onun, ‘Yok-Varlık’ın içinde taşımasındandır. Bu özellikte, 

devinimin, mutlak bir devinim olmasını, engellemektedir. Çünkü, bir şey, 
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ancak bir başka şeye oranla ve konumla, o şey’dir; bu yüzden de, ‘varlık’ 

ta, ‘yok-varlık’a oranla ve konumla, varlık olma niteliğini kazanmaktadır. 

Ve bu nedenle, ‘devinim’ de, devinimsizliğe oranla, ancak bir devinimdir 

(Yenişehirlioğlu, 1996: 219). 

Zenon’un bu kesin antinomileri, yalnızca varolanın bir çokluk ve 

devinim olarak düşünülmesi durumunda çelişkiye düşüleceğini ve bu yüzden 

de varolanın ‘bir’ ve ‘devinimsiz’ olduğunu göstermek içindir. 

Paradigma öncesi dönemde, bilimden çok felsefi etkinlik içerisinde 

olduğu anlaşılan Elea okulunun devinim, uzam ve zaman konusunda ki 

görüşleri ise şu şekilde özetlenebilir: 

� Zaman, sürekli değildir. 

�  Zaman, bölünebilir an ve noktalardan oluşur. 

� Zaman ve uzam arasında bir birlik yoktur. Böylelikle zaman ve uzam 

silinir, yok olur. 

� Zaman ve uzam ortadan kalkınca devinimde yok olur. 

� Sonuç olarak, devinim uzam ve zaman yoktur.  

� Çokluk yoktur. 

� Nesne, uzamdan ayrıdır. 

� Uzam bir şeyin içinde bulunur. Bir şeyin içinde bulunan ise uzam 

içindedir. Demek ki, uzam uzam  içindedir ve bu sonsuzluğa kadar 

sürecektir. Bu yüzden uzam yoktur. 

� Değişim yoktur.    

Elea okulunun kavramlarının doğa bilimi için verimsiz olması, bir takım 

sorunlar doğurmuştur. Bu sorunların çözümü için yapılan çalışmalara 

geçmeden önce, başka bir okulun kurucusu olan Pythagoras’a kısaca değinmek 
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gerekir. Var olan her şeyi sayıya ve bağlantılarına, sonunda ide’ye indirgeyen 

Pythagoras’da, İonia’lıların  madde ve devinimini birliğin yokluğu anlamında 

olumsuz bir şey olarak görür. Yani devinim ve oluş konusunda Elealılarla aynı 

sonuca varır. Genel çerçevede devinim ve oluş onun soyut idealizmi ile pek 

uyuşmaz. Başka bir ifadeyle, Pythagoras paradigma-öncesi dönemin, alana 

egemen olma çabasıyla yarışmakta olan iki rakip okulundan birine, yani Elea 

okuluna yakındır.  

Pythagoras, maddeye, sürekli değişim halinde olan bir kütle olarak 

bakmaktan vaz geçer. O maddeyi, kendisi değişmeyen, ama birbirlerine oranla 

durumları durmadan değişen parçalara ayırır. Bu sayede maddenin 

görünüşünde devamlı bir değişiklik var iken, özünde ve özelliklerinde bir 

devamlılık sağlanmış olur. Bu değişikliğin yer değişikliğine indirgenmesi ise 

mekanizm’dir. 

Elea okulu sonrası filozoflarına baktığımızda, verimli bir doğa felsefesine 

döndüklerini görürüz. Onlar Milet okulunun bıraktığı yerden yeniden işe 

koyulurlar. Varlığın “bir-oluşu” ve “devinimsizliği” belirlenimi kaldırılınca -

geriye varlığın diğer özellikleri olan meydana gelmemişliği, yok olmayacağı, 

nitelik bakımından değişmediği kalmaktadır- çok sayıdaki varlıktan, uzay 

içindeki devinimin yoluyla, oluşu ve değişimi açıklamak imkanı ortaya 

çıkmıştır. Empedokles'in, Leukippos'un, Demokritos'un ve Anaxagoras'ın 

yaklaşımları, bu temel üzerine kurulmuştur. Çokluk ve oluş bu yaklaşımlarda 

mekanik olarak yani devinimlerle açıklanır. 

Leukippos, varlık ve oluş problemine nicel yaklaştığından, Parmenidesçi 

yok-varlık ve boşluk yaklaşımdan radikal bir şekilde ayrılmaya zorunluydu. 

Demokritos da,  Leukippos’un bu temel üzerine inşa edilmiş kozmolojik 
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prensiplerini benimseyerek, bunu antropoloji, epistemoloji, etik gibi alanlara 

uyguladı. Sonuçta Demokritos için, İnsan da vücut atomları ve ruh atomlarının 

bileşiminden oluşan küçük bir evrendi (McLean – Aspel, 1997: 77-78). 

Miletliler monist ve hylozoist temeller üzerine kurulan bir doğa felsefesi 

yaparken, bu dönemde yapılan doğa felsefesi, pluralist ve ana maddeden 

nesnelerin devinim yüzünden çoğaldıkları, mekanist bir felsefedir. Yukarıda 

adı geçen düşünürlerin ana maddelerin sayısı, niteliği devinimi ve devindirici 

güce olan ilgileri bakımından birbirlerinden ayrıldıklarını görürüz. Mekanizmi 

temsil eden Empedokles, Anaksagoras ve Demokritos arasındaki fark, 

Herakleitos, Phytagoras ve Anaksimander arasındaki farka benzer. Empedokles 

ile Herakleitos ‘devinim’i, Anaksagoras ile Phytagoras ‘ide’yi, Demokritos ile 

Anaksimander ‘madde’yi  yaklaşımlarının temeline yerleştirirler. 

Empedokles, arkhe’ler uzay içinde devinirken değişik matematik 

orantılarla karşılaşırlar, nesnelerin çokluğu ve değişmeleri arkhe’lerin uzaydaki 

devinimleri yüzündendir derken Anaksagoras, evrendeki oluşu başlatan 

devinimi gerçekleştirenin Nous olduğunu söyler. Buna göre bütün her şeyin 

dışında, bütün her şeyin ondan pay aldığı bir akıl vardır (Smith, 1957: 34). İlk 

devinimi başlatan bu akıldır. Bu oluş, Nous'un belirlediği doğrultuda mekanik 

bir biçimde gerçekleşir. Nous; kendiliğinden bir faaliyete sahip, tamamıyla 

özgür, her devinim ve hayatın kaynağıdır. Oluş ve yokoluşu sağlayan devinim, 

Anaksagoras için, ilk, ezeli-ebedi olan elemanların özünden çıkmaz. Bu 

elemanlar devinimi ve onun oluş şeklini açıklamak için yeterli değildir. Yeterli 

açıklama sadece Nous’da vardır       

  Anaksagoras, ilk devindiricinin zekasını ve teleolojik yaklaşımını pek 

ciddiye almadığı için Aristoteles tarafından eleştirilir. Aristoteles, 
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Anaksagoras’a yaptığı eleştirisinde, onun bu ilk devindiriciyi, sırf cansız 

maddeyi devindiren bir araç gibi kullandığını ve yaratıcıyı devinimi 

başlattıktan sonra bir tarafa bıraktığını, yalnızca fizik ve mekaniğe  

başvurmakla yetindiğini düşünür. 

Mekanizm anlayışına en kesin şeklini veren Demokritos’da, Empedokles 

ve Anaksagoras gibi felsefesine Elealıların öğretisini çıkış noktası olarak alır. 

O da, ötekiler gibi, bu öğretinin kimi yönlerini benimser, kimilerini 

benimsemez. Uzamda varolanın dışında bir de varolmayan olarak boşluk’un 

varolduğunu düşünür. Varolan, bölünemeyen, görünmeyenlerden yani 

atomoslardan oluşur. “Evrenin ilk prensipleri atomlar ve boş uzaydır; başka her 

şey yalnızca düşüncede vardır” (Smith, 1957: 45). Atomoslar uzay boş 

olduğunda devinim imkanına sahiptirler. Atomoslarda meydana gelen tek 

değişim devinimdir, yer değiştirmedir. Atomoslar baştan beri kendiliklerinden 

devinirler. Ebat ve sayıları sonsuzdur, Ağırlıklarından dolayı bazıları yavaş 

devinirken, bazıları hızlı devinir. Boş uzayda farklı hızlarda devinim yapan  

atomoslardan ağır devinim yapan ve ince olanları suyu, havayı ve ateşi 

oluştururlar. Tam bir mekanist görüş olan bu yaklaşımda erek ve rastlantıya yer 

yoktur. Oluş sorunu, yani değişim ve devinim, görüldüğü gibi bu dönem 

düşünürlerini uğraştıran bir konudur. 

Sonuçta Kuhn’un söylemiş olduğu “paradigma olmadan da bir tür 

araştırma yapılabileceğini söylemeliyiz” (Kuhn, 1991: 46) sözünün devinim 

için son derece uygun olduğu görülmektedir. Çünkü, bu dönemde, birbirleriyle 

yarış halinde bir takım okullar ve bunların içinde daha da ufak bölünmeler 

vardı ve hepside ya İonia okulunun, Herakleitos’un ya da Elea okulunun, yani 

Parmenides’in kuramlarından birinin değişik tarzdaki benzerlerini 
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benimsemişlerdi (Kuhn, 1991: 47). Demek ki,  “Paradigma öncesi okulların 

hepsi kısmen de olsa, aynı kaynaktan, devrin bütün araştırmalarına yön veren 

felsefi dünya görüşünden türetilmişlerdi” (Kuhn, 1991: 47). “Bu kaynak, 

Thales’le başlayan ve  rasyonalist eğilimli düşünürlerin eleştirisiyle daha bir 

kesinlik ve açıklık kazanan evreni açıklama çabasıdır ve aşağı yukarı M.Ö. 

400’e kadar sürmüştür” (Yıldırım, 1992: 27). 

Görülüyor ki, paradigma-öncesi temel anlaşmazlıklar bir çok bilim 
dalının ‘kişiliğini’ bulmasında etken olmuştur. Bu yalnızca Aristoteles’ten 
önceki dinamik çalışmaları için geçerli değildir. Örnek verecek olursak, 
Arşimed’den önceki statik incelemeleri, Black’ten önce yapılan ısı çalışmaları, 
Boyle ve Boerhaave’den evvel Kimya, Hutton’dan önceki tarihsel jeolojide hep 
böyle anlaşmazlıklara sahneydi (Kuhn, 1991: 48). 

 
Bu anlamda Paradigma-öncesi dönemin incelenmesi, ardından gelen 

aşamaların anlaşılabilmesi için son derece önemli olmasının yanı sıra, bilimin 

ilk dönemleriyle ilgili bir inceleme olması nedeniylede önemlidir.
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2. 2. Devinim Kuramında İlk Paradigma: Aristoteles ve Devinim Kuramı 
 

“Basit gözlem ve deneylere cevap verecek türde olgu toplanışı, bir çok 

önemli bilimin başlangıcı için gerekli olmasına karşın sonunda büyük bir 

karmaşa yaratmaktadır” (Kuhn, 1991: 49). Örneğin, paradigma denilebilecek 

kadar kapsamlı ve bağlayıcı ilkelerin henüz gelişmemiş olduğu, ‘paradigma-

öncesi’ devirlerde birçok bilim dalında doğadan olgu toplamanın rast gele 

yapılan bir faaliyet olduğu, olgular arasında kuramsal ilişkiler kurma 

konusunda ortaya birbirinden çok farklı yaklaşımların çıktığı görülmektedir. 

Halbuki tek bir paradigmanın sağladığı, ampirik genellemeler, deneysel araçlar 

ve bir ölçüde metafizik inançlar çevresinde birleşen bilim adamlarının olguları 

daha amaçlı tarzda toplayabildiği, görüşlerinin bir anlamda kısıtlandığı fakat 

bilgilerin tek bir alanda derinleştiği görülecektir. 

Kuhn’un, bir bilim dalının gelişim çizgisinde paradigma öncesi 

dönemden paradigma-sonrası döneme geçiş olarak adlandırdığı bu olgu, 

cazibesini yitiren okulların yok olduğu bir eleme sürecidir. 

Geçiş gerçekleşmeden önce, bir takım okullar söz konusu  bilim 
dalında egemen olmak için yarışırlar. Daha sonra, kayda değer herhangi bilimsel 
bir başarının ortaya çıkmasıyla okulların sayısı azalır, genellikle de teke iner ve 
böylece daha etkin bir bilimsel uygulama tarzı başlar (Kuhn, 1991: 164). 
 

Fizik biliminde, bu eleme süreci Aristoteles’in, başarılı bir bilimsel 

çalışma ortaya koymasıyla başlamıştır. Aslında Aristoteles’ten önce gelenlerde 

tüm evreni kapsayan sistemler kurmaya yönelik çalışmalar yapmışlardır. 

Ancak onun öngördüğü sistem, daha önce ortaya atılan teorilerin (Platon’un 

teorisi de dahil) hepsinden daha güçlü görünmektedir (Yıldırım, 1992: 32). 

Çünkü Aristoteles, o güne dek bilinen bütün bilgilerden yararlanarak büyük bir 

senteze ulaşmıştır. Hemen hemen her konuyla ilgilenmesine, karmaşık ve çok 
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yönlü bir sistem kurmasına rağmen sisteminin parçaları arasında bir tutarsızlık 

yoktur. İşte geniş kapsamlılığı, tutarlılığı ve rakipsiz olması nedeniyledir ki 

Aristoteles’in sistemi ilk paradigma olabilme yeteneğine sahip olarak ortaya 

çıkmıştır. 

Paradigmanın ders kitabı niteliğindeki, Aristoteles’in ‘Physica’ adlı eseri, 
bu alandaki geçerli sayılan sorunların ve yöntemlerin tanımlanmasında  o günkü 
ve hatta gelecekteki uygulama yapacak kuşaklar için uzun süre hizmet 
edebilecek başarı ya da ilerleme kapasitesine  sahipti. Physica,  bunu 
yapabilmesini iki can alıcı özelliğe sahip olmasına borçluydu: öncelikle, rakip 
bilimsel etkinlik tarzlarına bağlanmış olanları çevrelerinden koparıp kendisine 
çekecek kadar yeni ve benzersizdi. Aynı zamanda da, çeşitli bir çok sorunun 
çözümünü, yeniden oluşacak bir topluluğun ilerideki çabalarına bırakacak kadar 
açık uçluydu, yani daha da yeni gelişmelere açıktı (Kuhn, 1991: 45).  

 
Fizik’in, ‘doğa üzerine’ adı altında kaleme alınmış olan rakiplerinin 

önemini ortadan kaldırıp, alanında kabul gören tek kitap haline gelmesi, bu 

alanda bir paradigmanın kurulmuş olduğunun göstergesidir. Bir paradigmanın 

kurulması ve bu sayede daha kapalı ve uzmanlaşmış araştırma yapılabilecek 

olması ise fizik biliminin gelişmesinde olgunlaşmanın göstergesidir (Kuhn, 

1991, 46). Aristoteles’in kuramı, rakip kuramlar arasında en güçlü görünen 

olduğundan paradigma olarak kabul edilmesi doğaldır. Fakat, bu güçlülük, 

kapsamına girebilecek bütün olguları açıklamaya yetmeyecektir ve bunu 

yapması da zaten hiçbir zaman beklenmez (Kuhn, 1991: 50). 

Bilimsel etkinlik ancak bir paradigma çevresinde yapılabilir. Paradigma 

öncesi dönem bu nedenle Kuhn için pek önemli değildir. Ona göre “bir bilim 

çevresi bazı sorulara sağlam kanıtlar bulduğu kanısına varmadıkça, esas 

araştırmanın başlaması söz konusu değildir” (Kuhn, 1991: 41). Belki de bu 

yüzden Kuhn sonradan eleştirilere cevap verdiği makalesinde bir bilimsel 

uzmanlığın olgunlaşmasını tanımlarken paradigma öncesi ve paradigma sonrası 

ayrımını yapmış olmasının hata olduğunu söylemiştir. 
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Kuhn’un tersine Margaret Masterman paradigma öncesi dönemin, 

paradigmanın bulunmadığı bir aşama olduğuna inanmadığı gibi, daha da ileri 

giderek, o dönemde gereğinden fazla paradigma olduğunu düşünür 

(Masterman,1992: 92). Paradigmanın, bir görme biçimi olmasından dolayı, 

onalojik tarzda kullanılabilir somut bir ‘resim’ olması gerektiğine inanan 

(Masterman,1992: 94) Masterman, gerçek anlamda bilimsel çalışmanın ancak 

olağan bilim dönemi başladığında ortaya çıkacağını, öncesinde ise bilime değil, 

felsefeye veya başka bir şeye sahip olunacağını söyler (Masterman,1992: 93).  

Devinimi konu edindiğimiz bu incelemede de açıkça görülmektedir ki, 

paradigma öncesi dönem olan Aristoteles öncesi dönemde, devinim konusunda 

bilimsel bir etkinlikten çok, felsefi etkinlikler yapılmıştır. Demek ki Kuhn’un 

sonradan ayırım yapma düşüncesinden vazgeçmesine rağmen, devinim 

konusunda paradigma öncesi ve sorası dönem ayırımı yanlış olmayacaktır. 
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2.2.1. Devinimin Felsefi Temelleri  

2.2.1.1. Metafizik, Fizik, Matematik Ayırımı 

Aristoteles, tüm evreni betimlemeye ve açıklamaya yönelik kapsamlı ve 

bileşik bir sistem kurmuş olduğundan, fiziğini felsefesinden ayırmak güçtür; 

ikisi bir bütün oluşturur. Bu nedenle Aristoteles’i anlamak sisteminin tümünü 

anlamayı gerektirir, fakat bunun zor bir iş olduğu da bir gerçektir. Zorluğu, 

aşabilmek için öncelikle metafiziğin, fiziğin ve matematiğin Aristoteles 

açısından ne ifade ettiğini belirlemek yararlı olacaktır.  

“Yunanda ki doğa çalışmaları, doğal değişimlerin ve devinimlerin, daha 

doğrusu kendiliğinden değişebilme ve devinebilme yeteneğine sahip nesnelerin 

bilimidir” (LLoyd, 1968: 133). Bu bağlamda Aristoteles fiziğinin özünü de 

cisimlerin devinimini açıklamak oluşturur. Bu özün felsefi temelleri ise, diğer 

çalışma  alanlarının ki gibi, Metafizik’te yer almaktadır ve önemli bir yer 

tutmaktadır (Nasr, 1967: 39). Bu yüzden, Metafizik okunması zor olan bir 

kitap, ya da daha doğrusu bir ders derlemi olmasına rağmen, devinimin felsefi 

temellerini anlamak için en önemli bir kaynaktır denilebilir. 

Aristoteles, bu çalışmasının dördüncü kitabının başında metafizik 

biliminin, genelde varlık’ın daha doğrusu varlık olarak varlık’ın araştırılması 

olduğunu söyler. Varlık kategorilerinden de özellikle töz kategorisi ile ilgilenir. 

Çünkü, töz kategorisi öncelikli olandır. Nedeni ise; tüm şeylerin ya tözlerden 

ya da tözlerin değişikliklerinden ibaret olmasındandır. Fakat, Aristoteles, 

‘değişmeyen bir töz varsa metafiziğin araştırma konusu o olacaktır’ der. 

Çünkü, varlık’ın gerçek doğası, ancak değişmeyen, kendiliğinden varolan da 

ortaya konulabilir. Değişebilen de ise, bu mümkün değildir. 
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Bu nedenle Aristoteles, Matematik, Fizik ve Metafizik’i birbirinden 

ayırır. Ona göre, kuramsal bir bilim olan matematiğin uğraştığı varlıklar 

devinimsiz ama (maddeden) bağımsız olmayan şeylerdir (Aristoteles, 1996: 

1026a, 5-10). Matematik devinimsiz nesneleri ele alır, ama bu nesneler, 

maddeden ayrım içinde incelenseler de, ayrılık içinde varolmazlar. 

Teorik bir şeye ait bilgi, ancak ezeli-ebedi, devinimsiz ve maddeden 

bağımsız bir şey varsa mümkündür. Fakat bu bilim ne Fiziktir ne de 

Matematik; bunların her ikisinden de önce gelen ve hem maddeden ayrım 

içinde varolan hem de devinimsiz olanla ilgilenen Metafiziktir (Aristoteles, 

1996:1026a, 10-15). Anlaşılıyor ki ilk olan, bu yüzden de evrensel olan bu 

bilimin konusu öncelikle devinimsiz töz olacaktır. Başka bir ifadeyle, varlığı 

varlık olmak bakımından ele almak, aynı zamanda onun özünü ve varlık olmak 

bakımından özüne ait olan niteliklerini incelemektir. Fizik ise doğa tarafından 

meydana getirilen tözlerden başka bir töz varolamayacağından ve konusu bazı 

devinimli varlıklar olduğundan ilk bilim olamayacaktır (Aristoteles, 1996: 

1026a, 27-33).   

Özetlemek gerekirse, Aristoteles’e göre; Metafizik – Devinimsiz ve 

bağımsız, Fizik – Devinimli ve bağımsız, Matematik – Devinimsiz ancak 

bağımsız olmayan, şeyleri inceler. Fizik ve matematiğin yeri konusunda 

Aristoteles’in yapmış olduğu belirleme, Platon’un belirleniminden tamamen 

farklıdır. Hatta ona karşıttır bile denilebilir. Platon matematiğin bizatihi 

kendisine üstün bir yer verdiği gibi, ona fizikte gerçek bir değer, önemli bir yer 

vermiştir. Aristoteles ise, matematikte soyut bir bilim görmüş, ona gerçek 

varlığı inceleyenlerden -fizik ile metafizikten- çok daha az değer vermiş; 
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özellikle, fiziğin deneyden başka bir temeli gereksinmediğini, doğrudan 

doğruya algı üzerine kurulması gerektiğini, matematiğinse bu bilimlere sıradan 

bir yardımcı olduğunu savunmuştur (Koyre, 1994: 125-126).  

Aristoteles’in, fizik ve matematiğin yerini belirlerken Platon’dan çok 
farklı bir tutum sergilemesinde “...söz konusu olan, kesinlik değil -hiçbir 
Aristotelesçi geometrik önermelerin ya da tanıtlamaların kesinliğinden kuşku 
duymamıştır-, Varlıktır; matematiğin fizikte kullanılması bile değil -hiçbir 
Aristotelesçi ölçülebilir olanı ölçme, sayılabilir olanı sayma hakkımızı 
yadsımamıştır-, bilimin yapısı, dolayısıyla, Varlığın yapısıdır” (Koyre, 1994: 
126). 

  
Aristoteles’te, devinimin felsefi temelleri üzerine yaptığımız incelemeyi 

sürdürürken, Platon’a kısa bir göz gezdirmek ihtiyacının ortaya çıktığı, 

yukarıdaki satırlardan anlaşılmaktadır. Çünkü, bilindiği gibi, Platon 

Aristoteles’i öncelemekte ve Aristoteles de kendi yaklaşımını ortaya koyarken 

Platon’un görüşleri ile ciddi bir şekilde hesaplaşmaktadır. 

Platon, “duyumun analizine giriştiğinde, duyumun bize bilgi vermekten 

uzak olduğunu, herhangi bir çeşitten bir bilinçlilik bile veremeyeceğini 

göstermiştir” (Stace, 1986: 26). Ona göre, bütün bilgi kavramsaldır ve 

kavramlar duyu ile algılanmazlar, onlar zihnin eseridirler. Bir nesne hakkında, 

o nesneye uygulanan kavramlar dışında hiçbir şey bilemeyiz. Çünkü her 

düşünce kavramsaldır. Bir nesnenin doğası, çeşitli sınıflara ait olmasından 

ibarettir. Bir kavram, belli bir şey değil; genel bir sınıftır; bir evrenseldir. 

Nesne sadece bir kavramlar ya da evrenseller toplamıdır. Buradan, 

evrensellerin, zihinden bağımsız olarak, nesnel bir şekilde, kendi başlarına var 

oldukları sonucu çıkar. Platon bu nesnel evrensellere idea adını vermektedir.  

Evrensel yani idea, hiçbir yerde ve hiçbir zamandadır. Varoluş, bireysel 

varoluştur. Varolan ne varsa bireyseldir. Fakat idea, bireysel olmayandır. 
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Demek ki Platon’a göre idea varolmaz. Bütün evren görünüştür ve 

evrensellerden yani idealar dan çıkmaktadır.  

Ona göre, sadece tekil bir şey, bir birey olan varolur. ‘Kırmızılık’ 

varolmaz, çünkü kırmızılık, bireysel bir nesne değildir. Ama ‘kırmızı çiçek’ 

varolur, çünkü o bireysel bir nesnedir29. Bu ayrıca varoluşun zamana ya da 

uzama ya da her ikisine birden bağlı olduğunu gösterir. Çünkü bireysel belli bir 

zamanda varolmalıdır; maddi bir şeyse ayrıca belli bir uzamda varolmalıdır.  

Platon’un ortaya koyduğu evrensel felsefeye göre, varoluşun tamamı 

görünüşten ibarettir. Varoluş evrensel değil sadece bireyseldir, bilinçliliğe 

dolaysız olarak sunulan veya  sunulabilendir, zamanda, mekanda ya da her 

ikisinde birden vardır. 

Platon’a göre, dünyadaki şeyler evrensellerin ya da ideaların 

‘kopya’larıdır. Kopyalama işini Tanrı, maddeye ideaların imgesini 

damgalayarak yapar. Burada madde dediğimiz; taş, toprak, ağaç, su gibi 

bildiğimiz maddeler değildir. Çünkü, bu gibi şeylerin belirli bir biçimi vardır. 

Artık ‘şeyler’ olmuşlardır ve böylece ideaların tamamlanmış kopyalarıdır. 

Platon’un maddesi ise, şekilsiz, özelliksiz, belirlenmemiştir. Boşluktur. 

Şeylerin şekilsiz dayanağıdır. Platon, ona, daha sonradan kendisini çelişkilere 

sürükleyecek olan ‘yok-varlık’ adını verir. Madde yok-varlıktır, hiçtir, ama 

Platon, ideaların imgesi üzerine damgalandığına göre ezelden beri orada 

olduğuna inanır. Demek idealardan çıkmayan, onlarla eşit derecede zaman 

öncesi, türememiş, bağımsız bir şeydir. Şu halde, bu açıdan bakılınca, mutlak 

                                                           
29 Theaetetus da Sokrates rengin ne kendi gözümüzde ve ne de algılanan dışımızdaki 
nesnelerde bulunmadığı sonucuna varır... Platon’un iddiasına göre ise rengin bulunduğu yer 
çiçek olamaz, bu yüzden algılayan ruhta olmalıdır (Jeans, 1946: 96). 
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bir yok-varlık değil, aslında mutlak bir varlık, bir gerçekliktir. Çünkü bağımsız 

olan ve bir başka şeyden türemeyen şey gerçekliktir. 

Görüldüğü gibi, Platon, bireysel şeyleri var eden ideaların ve maddenin, 

o şeylerin dışında ayrı bir dünyada olduklarını düşündü. “Bu gerçek dünyadan 

ayrı bir gerçek dünya yaratmaya koyuldu. Böylece, içinde varolduğumuz bu 

gerçek dünyayı, gerçek olmayan bir dünya gibi gösterirken bu kez de, gerçek 

olmayan bir idealar dünyasını, gerçek bir dünya gibi göstermek istedi. Doğa 

gerçek olmayan, idealar dünyasının bir gölgesi oldu” (Yenişehirlioğlu, 1996: 

157). 

Platon’dan oldukça farklı düşünen Aristoteles’e göre, ‘şeyler’ (bütün 

maddi nesneler) madde ve biçim denen temelden farklı iki elementten 

oluşmuştur... Madde Platon’un maddesiyle aynı olan, şeylerin belirsiz 

dayanağıdır. Form ise Platon’un  ideasına karşılık gelir (Pederson, 1996: 29). 

Bu evrenseldir. Fakat Aristoteles’in Platon’dan farkı, formların, ideaların ya da 

evrensellerin ayrı bir dünyada kendilerine özgü özel bir varoluşları olduğu 

düşüncesini kabul etmemesidir. Ona göre, idealar -formlar, evrenseller- ancak 

şeylerin içinde varolurlar. Bunların kendi başına ayrı bir varoluşları yoktur 

çünkü bunlar sadece yüklemdirler. Bunların yanı sıra maddenin de ayrı bir 

varoluşu yoktur. Kırmızılık, yumuşaklık, ağırlık, kokmaklık çiçekten ayrı 

olarak varolamaz. Eğer bütün yüklemleri ortadan kaldırabilsek geriye hiçbir 

şey kalmaz. Demek ki çiçek, yüklemlerinden ayrı olarak hiçbir şeydir, 

varolmaz. Anlaşılıyor ki ne madde, ne de biçimin ayrı bir varoluşu vardır. 

Varolan, bütün yüklemleriyle çiçektir, yani madde ile biçimin bileşimi, 

biçimlenmiş ‘şey’, bu çiçek parçası, bu masa, bu ağaç, bu adamdır. Böylece 
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Aristoteles evrensel felsefenin, varoluşunun ancak bireysel varoluş olacağı 

öğretisine geri döner. Platon için olduğu kadar Aristoteles için de evrensel 

gerçektir. Ama evrensel, gerçek varolmaz. Yalnız bireysel şeyler varolur ki 

bunlar da evrensel değildir.  

Platon’un ayrı dünyalara koyduğu idea, madde ve nesneyi Aristoteles bir 

araya getirir. Hem idea, hem de madde nesnenin, bireysel varoluşun bizzat 

içindedir, ayrı bir yerde değil. Birbirlerinden ayrı olarak varoluşlarından söz 

edilemez. Varoluşları ya hep birlikte mümkündür, ya da mümkün değildir. 

Madde, her şeyde başlangıçtır, taslaktır ama eksiktir. Form ise, maddenin 

mükemmelliğe erişmek -tam olmak- için yöneldiği erektir. Yani form, 

mükemmeldir, tamdır. Formdan kaçınmak şöyle dursun, madde ona doğru 

gider, formu ister. “ ... Tıpkı dişinin erkeğe, çirkinin güzele yönelmesi gibi. 

Ancak bu kendinde çirkin değil de ilineksel anlamda çirkinse ve kendinde 

‘dişi’ değil de ilineksel anlamda ise” (Aristoteles, 2001: 192a, 22-26). Şu halde 

madde ile form birbirlerinden ayrılmayan kavramlardır; aralarında uyuşmamak 

şöyle dursun, birbirlerini çekerler, tamamlarlar ve birbirlerine karıştıkları orta 

terim, birinciden diğerine geçiş, şekil değiştirme olan devinimdir, gelişmedir 

(kinesis, metabole). İşte, Aristoteles tarafından devinim düşüncesine verilen 

önem buradan gelmektedir. 

Madde ve formun varoluşa kavuşabilmek için birbirlerine ihtiyaç 

duydukları gibi, devinimin de bir desteğe ihtiyaç duyar, aksi halde, 

kendiliğinden mevcut değildir. Bu durumda, cevher olarak varolan ne formdur, 

ne maddedir, ne devinimdir, bunların hepsidir, yani bireydir. Bu yüzdendir ki 

Aristoteles’e göre, devinim ancak devinen nesne aracılığı ile, yer değiştirme ise 
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yer değiştiren nesne aracılığıyla bilinebilir. Fakat “her nesnede değişmeyen, 

sabit kalan bir öz vardır. Bu öz cevherdir. Dolayısıyla cevher değişmeyi 

yüklenen şeydir, fakat kendisi değişmeyendir. Eğer her nesnede böyle 

değişmeyen bir öz olmasa o nesne değişme sonucunda tamamen başka bir 

nesne olacağından artık biz ona aynı nesne diyemeyiz” (Açıkgenç, 1986: 65). 

Buradan devinimin nesnel bir yapıya sahip olduğu çıkarılmamalıdır, nesne olan 

yalnızca devinen şeydir, devinim değildir (Aristoteles, 2001: 219b, 29).  
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2.2.1.2. Neden Öğretisi : 

Aristoteles’in devinim ve değişim yaklaşımının altında yatan genel 

prensipler, dört neden öğretisidir ki onlar madde, form, etken ve son nedendir. 

Bunların yanı sıra potansiyellik ve aktüellik’in de önemli bir yeri vardır 

(LLoyd,1968: 133).  Ona göre her oluş, bir maddenin form kazanmasıdır, 

ihtimal dahilinde olan yani ‘olabilir’ olanın, ‘olmuş’ olmasıdır. Onun, oluşu 

ortaya koyabilmek için belirlediği dört   nedeni kısaca açıklamak gerekirse;  

1) Maddi neden: “Madde veya dayanaktır” (Aristoteles, 1996: 983a-30). 

“Bir şeyi, bu şeyin bir parçası olarak meydana getiren içkin madde; örneğin 

tunç, heykelin; gümüş, bardağın maddi nedenidir. Aynı şekilde tunç ve gümüş 

cinsleri nedendirler” (Aristoteles, 1996: 1013a-23). 

2) Formel neden: “Formel nedenden bir anlamda formel tözü, yani özü 

anlarız. (çünkü bir şeyin ‘niçin’i, sonuçta onun tanımına (kavramına) indirgenir 

ve nihai ‘niçin’, bir neden ve ilkedir)” (Aristoteles, 1996: 983a-25). Başka bir 

ifadeyle, Madde de kendini gerçekleştirendir form. Bir nesnenin form’u, onun 

genel kavramsal özüdür; dolayısıyla form’dan, nesneye zorunlu olarak ve öze 

ilişkin olanı öğreniriz. 

3) Devindiren neden (devinim kaynağı ya da  etkiyen neden): 

“Değişmenin kendisinden ileri geldiği şeydir” (Aristoteles,1996:1013a-30). 

“Değişmenin veya sükunetin kendisinden başladığı ilk ilke; örneğin bir karar 

veren, eylemin; baba, çocuğun nedenidir. Genel olarak, yapan, yapılan şeyin; 

değiştirilen, değişmeye uğrayan şeyin nedenidir” (Aristoteles,1996:1013a-30).  

 4) Ereksel neden: “Ereksel neden bir anlamda, iyi olan’dır. (çünkü iyi 

olan, her türlü oluş ve değişmenin ereğidir)” (Aristoteles, 1996: 983a-30). Bir 
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şeyin kendisi için olduğu şeydir. Bu da niçin sorusunu karşılar. Örneğin sağlık, 

spor yapmanın nedenidir; çünkü ‘insan niçin spor yapar’ sorusuna, ‘sağlıklı 

olmak için’ cevabını veririz ve bunu derken de bu olayın nedenini 

açıkladığımızı düşünürüz. Bu kendisinden bir başkası tarafından devindirilip, 

devindirici ile erek arasında bir aracı rolü oynayan her şey içinde geçerlidir. 

Örneğin diyet yapma, düzenli uyku, ilaçlar veya aletler, sağlığın nedenleridir. 

Çünkü bütün bu araçlar veya eylemler, sağlıklı olmak için kullanılırlar, yani bir 

erek için vardırlar (Aristoteles, 1996: 1013a-33).  

Bu prensipler birer cevher gibi mevcut değillerdir ve daima bir bireyin 

içinde bulunurlar. Her olgu, fiil halinde (aktüel) bir nedene ihtiyaç gösterir. 

Devindiren neden daima somut bir varlıktır ve güç -potansiyel, dynamis- 

halinde olan, ancak fiil -edimli, energia- halinde bir şeyin itmesi ile fiil haline 

geçer. Her ne kadar felsefi düşünce eşyayı doğuranın dört prensip olduğunu 

söylüyorsa da, çok defa onlardan üçü; düşünce, devindiren kuvvet (efficiens) 

ve erek (telos) birbiriyle karışır ve bir tek prensip meydana getirir. Örneğin; 

sanatçının kafasındaki düşünce –model- sanatçının sinir ve kaslarını harekete 

geçirir ve aynı zamanda onun, madde aracılığıyla gerçekleştirmeye çalıştığı 

ereği oluşturur. 

Nedenlerin dördününde yer aldığı bir örnek olarak bir ev inşası 

verilebilir: Burada tuğla ve keresteler maddi nedeni, mimarın zihnindeki 

tasarım formel nedeni, usta ve işçiler devindiren nedeni, inşası bitmiş ev ise 

ereksel nedeni oluşturur (Pederson, 1996: 32). 

Devinim ya da değişim, her ne kadar Elea okulu tarafından yadsınsa da, 

dünyada  olmakta olan bir olgudur ve görüldüğü gibi Aristoteles bu devinim ya 
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da değişimi olgusal olarak inceleyerek, devinim ya da değişim olgusunda bir 

çok faktörün içerildiğini ve bunlara gereken önemin verilmesi gerektiğini 

ortaya koymuştur (LLoyd, 1968: 139).   

Ona göre değişimin bir kaynağı olmalıdır, aksi halde gözlediğimiz her 

değişimde değişen bir şey varolmazdı. Meşe ağacı meşe palamudundan ve 

masa meşe ağacından olur. Burada yeni bir durum ortaya koyan yani değişen 

bir şey vardır. Öncelikle, bu yeni duruma doğru bir gizillik (dynamis) hali 

mevcuttur. Bu durum devindiren neden dediğimiz, etkiyen nedenin eylemi 

etkisi altında yeni bir edimselleşme durumu ortaya koyar (entelekeia). 

Marangozun üzerinde çalıştığı meşe ağacı ona marangozun verdiği yeni 

formunu, yani masa şeklini alma gizilliğine sahiptir. Meşe ağacı masa şeklini 

aldığı zaman, değişmiştir, fakat bu değişim sadece ilinekseldir. Yani töz hala 

meşe ağacıdır ama form değişmiştir. 

Buradan çıkan sonuç, cevher değişmez, fakat cevherin sahip olduğu 
ilinekler (ilinti, araz) –nitelik, nicelik gibi- değişir. O halde cevherde devinim 
olmaz, sadece ilineklerde devinim olur. Bu devinimde potansiyelin, aktüel 
oluşumunu veren bir gelişmedir. Eğer bu gelişme yeni bir cevheri meydana 
getirirse oluş (genesis) olur, bir cevherin yok olması şeklinde olursa yokoluş 
(phthora), bir nitelikte meydana gelirse değişme (metabole), nicelikte olursa 
artma (auksanein) veya azalma (phthisis) olur. Uzamda olan bir değişme ise bu 
da lokal (mahalli) devinim (kinesis) olur. Bu devinim türü diğer bütün devinim 
türünden öncel (prior) kabul edilmelidir (Açıkgenç, 1986: 65). 

      
Aristoteles, Metafizik’in dokuzuncu kitabında gizillik -dynamis- ve 

edimsellik -entelekheia- kavramlarının ayrımını ortaya koyarak, gizilliğin, 

edimsellik olmadığı gibi, yalnızca edimselliğin olumsuzlamasıda olmadığını ve 

edimselliğin tanım ve töz bakımından gizillikten önce geldiğini gösterir. O, 

gizillikten sadece bir başka varlık olmak bakımından aynı varlıkta değişmenin 

ilkesi olarak tanımlanan belli bir gücü kasteder. Örneğin bir meşe palamudu  

toprağın altında edimsel olarak meşe ağacı değildir, ama bir meşe palamudu 
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olmakla, meşe ağacı olabilme gizil gücüne sahiptir. Oysa bir çam kozalağı, 

toprağın altında, edimsel olarak meşe ağacı olmasa da, meşe ağacı olabilmek 

için bir gizil güce sahip değildir. Böyle olmasının nedeni doğanında, gizillik ile 

aynı türden olmasıdır. Zira o bir başka varlıkta değil, bir başka varlık olmak 

bakımından aynı varlıkta bulunan bir devinim ilkesidir. Buradan da 

anlaşılacağı gibi, Aristoteles,  gizillikten genel olarak her türlü devinim ve 

devinimsizlik ilkesini kasteder (Aristoteles, 1996:1049b, 5-12). 

Edimsellik erektir ve uğruna gizilliğin kazanıldığı veya var olduğu 

şeydir. Bir meşe palamudu zamansal açıdan bir meşe ağacı olarak 

edimselleşmesine öncel olsa da, meşe ağacı mantıksal olarak önceldir. Çünkü 

meşe palamudu meşe ağacı uğrunadır. Bunun yanı sıra, sonsuz olan, sonlu 

olana tözsel olarak önceldir; sonsuz olan, en yüksek edimseldir. Devinimin, 

gizilliğin edime indirgenmesinin sonsuz kaynağı olarak, tam ve eksiksiz -yani 

mükemmel- edimsellik olan, devinimsiz ilk devindirici olarak Tanrı, zorunlu 

olarak vardır, ve tam olarak edimsel olmalıdır. Aristoteles, varolan bütün 

devinimin kaynağı olarak, başka bir ifadeyle gizilliğin edimselleşmesinin en 

son -sonsal- nedeni olarak devinimsiz ilk devindiriciyi  gösterir (LLoyd, 1968: 

142). 
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2.2.1.3. Varlık Sıralaması 

Gizillik ve edim ayrımı, Aristoteles’i, sonunda, madde ve form 

karışımlarına göre sıralanan ‘varlık hiyerarşisi’ öğretisine götürür. O, tek 

başlarına varolamayan, ancak birlikte varoluşa sahip olabilen madde ve 

formun, bir araya gelerek varoluş kazandırdıkları şeyde, sadece birisinin baskın 

ve dolayısıyla egemen olacağına inanıyordu. Bu şekilde oluşarak uzanan ve 

sürekli evrelerle birbirine geçen varlık zincirinin en alt basamağında formsuz 

madde, en üst basamağında ise maddesiz form vardır. Bu zincirin uçları 

yukarıda da ifade edildiği gibi varoluşa sahip olamıyorken, ara basamaktakiler 

varoluyor ve evreni meydana getiriyorlardı. Evrenin en alt basamaklarında, 

varoluşa sahip olabilen şeyler, organik olmayan maddelerdi. Bunlarda madde 

egemendir. Bir üst basamakta bitkiler vardır. Aristoteles’e göre bitkiler, ‘yaşam 

olanaklılığı ile oluşturulmuş doğal organik bir cismin ilk edimselliği’dirler. 

Çünkü, onların ruhları vardır. Bitkilerin üstünde ise hayvanlar vardır. Ay-altı 

kürede en yüksek varoluşa insan sahiptir, çünkü onda madde ile karışmamış 

olarak varolan etkin insan anlığına ulaşılır. Beden edim iken, ruh formdur, yani 

devinim ilkesidir ve erektir. İnsanda form tamamen maddeye egemendir. 

Ruh; gizil bir yaşama sahip olan bedenin edimidir, yani bedenin 

olgusallaşmasıdır ve ondan ayrılması mümkün değildir. Ruh bu sayede 

yaşamsal bedenin nedeni ve ilkesidir. Bu neden ve ilke, devinimin kaynağı 

olarak, sonsal neden olarak, ve yaşamsal cisimlerin asıl tözü yani formel neden 

olarak kendini gösterir. Sonuç olarak, beden ruh içindir, her organın bir ereği 

vardır, ve bu erek bir etkinliktir.  
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Aristoteles’in bu evreninde,  varlıklar daima bulunduğu durumdan daha 

üst basamaklardaki varoluş şekillerine ulaşmaya çabalarlar. Bu çabayı sağlayan 

formdur. Form maddeyi gittikçe daha yüksek varoluş aşamalarına ulaşmaya 

zorlar ve yoğurur. Onların bu çabaları dünyadaki oluşun nedenini, genel olarak 

doğadaki devinimi oluştururlar. Demek ki, devinimi oluşturan güç, erek, form, 

evrenseldir. Şeyler ereklerine varmaya çalışır. Onun için form zorlayıcı güçtür, 

şeyleri devindiren enerjidir.   

Dikkatli bakılırsa erek, başlangıçtan itibaren bütün süreç içinde etkindir. 

Demek ki, erek başlangıçtan beri vardı, çünkü olmasa zorlayamazdı. Ancak 

ereğe varılınca edimli olunur. Böylece palamut başlangıç, meşe de erekse, 

meşe zaten gizil olarak palamutta olmalıdır. Ama ancak  meşe kendisine 

gelince edimli olur (Stace, 1986: 51). 

Varlık hiyerarşisinde  varolanların form kazanmış madde olmaları, 

madde ile form arasında relatif bir ilişki ortaya koyar. Kendisinden aşağı 

basamaklarda bulunanlar için form olabilen şey, yukarı basamaktakiler için 

maddedir. Kereste, ağaç için form iken, masa için maddedir. 

Maddede bir biçim kazanmak itilimi varken, formda da bir ereğe göre 

devinme gücü vardır. Ama form kendisinden daha yüksek bir form karşısında 

maddedir ve bu durum sonsuza kadar gider. Bu yüzdendir ki devinimi 

kavramak için devinim nedenleri zincirinde kendisi salt form olan ve 

devinmeyen fakat bütün devinimin ilk nedeni olan bir ilke kabul edilmelidir ki 

buda ‘ilk devindirici’dir.  
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2.2.1.4. İlk Devindirici 
 

Aşamalı olarak yükselen merdiven, bir üst basmağında, kürelerin ayrı 

anlığına ve sonunda Tanrıya ulaşır. Tanrı, varlık hiyerarşisinin en üst 

basamağındadır. Saf form’dur. O’nda maddi bir yön bulunmadığı ve O 

bütünüyle aktüel olan bir varlık olduğu için devinmez ve değişmez. O ilk 

devindiricidir 30 ve sonsuz devinimin, sonsuz kaynağıdır. Çünkü, her devinim, 

yani gizillikten edime her geçiş, etkin bir ilkeyi gerektirir; ama eğer her oluş, 

devinimdeki her nesne, edimsel bir devindirici neden gerektiriyorsa, dünya ve 

evren, doğal olarak bir ilk devindiriciyi gerektirecektir. İlk devindiricinin ilk 

olması zamansal ilkliği gerektirmez. Çünkü Aristoteles’e göre, devinim, 

zorunlu olarak sonsuzdur. İlk devindirici dünyanın yaratıcısı değil, 

biçimlendiricisi, devindiricisidir. 

 Aristoteles, değişmeyen, hiçbir gizil güç taşımayan ve değişime neden 

olan bir ilk devindiricinin olması gerektiğini, dünyanın sonsuzluğunu var 

sayarak ortaya koyar. İlk devindirici saf edim olmalıdır, bu yüzden de o 

maddesel olamaz. Çünkü maddesel olması kendini değiştirebilme ve kendisi 

için edimde bulunabilme imkanı verir ona. Aksi halde, devinime son verebilme 

                                                           
30 İlk devindirici, başka bir ifadeyle aktüel ve yetkin varlık, saf form olarak devinmeyen 
devindirici, Ortaçağ’ın Hıristiyan ve İslam felsefelerin şekillenmesinde oldukça etkili olmasına 
rağmen, Ortaçağ teolojisinde ortaya çıkan yaratıcı, evrene müdahale edici Tanrı anlamına 
gelmez. Aristoteles potansiyel olanla aktüel olan arasındaki ayrımına dayanarak, devinim yada 
değişmeyi açıklayabilmenin tek yolunun aktüel olan bir şeyin potansiyel olan bir şeyden 
mantıksal olarak önce geldiğini kabul etmekten geldiğini kabul etmekten geçtiğini 
düşünmüştür. Değişme olgusu, ona göre, aktüel bir şeyin kendisinde maddi ve potansiyel hiçbir 
şey bulunmayacak şekilde, katışıksız olarak aktüel olan bir şeyin varoluşunu zorunlu kılar. Öte 
yandan, bu devinimsiz devindirici, bir güç uygulama ya da bir irade sergilemek  anlamında bir 
fail nenden değildir. Çünkü güç uygulamak ya da iradi bir eylemde bulunmak potansiyel olan 
yönlere işaret eder. Devinimsiz devindirici evrende olup biten her şey karşısında değişmeden 
aynı kalır. O, evrendeki olaylardan etkilenmez, evrene müdahale etmez. O, evrende olup 
bitenlere etki etse, doğasına aykırı olarak, devinen ve değişen bir varlık haline gelecektir. O, 
yalnızca kendi kendini düşünen salt form’dur. 
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ihtimalinden ötürü, devinim ya da değişim sonsuz olmayacaktır. Ama devinim 

sonsuzdur. Bunun ispatı da gökyüzünün sonsuz devinimidir. Gökyüzündeki 

sonsuz devinim için de bu tanıma uyan, ereksel -sonsal- neden olan bir ilk 

devindirici olmalıdır. Bu yüzden de, Aristoteles ilk devindiriciyi gizil güç 

olmaksızın saf edim -energia- olarak belirler.  

Aristoteles’de nedenler serisi sonsuza kadar gitmediğinden, bir 

devindiricide durmak zorunludur. İlk neden olan devindirici etkisini ezelden 

ebede kadar sürdürecektir. Bu etkinin sonucu olan devinim de ezelidir; bu 

şekilde tasarlanan evren uzamda sınırlıdır, ancak zamanda ne başlangıcı ne de 

sonu vardır. 

Bu noktada iki büyük soru ortaya çıkmaktadır; birincisi; energia, nasıl 

devinimin nedeni olmaktadır? İkincisi yani, eğer energia gerçekse (aktuel), bu 

nasıl bir gerçekliktir? (LLoyd, 1968: 143-142) Başka bir ifadeyle, devinimsiz 

olan ve devinimsiz kalan şey nasıl bir devinim kaynağı olabilmektedir?  

Aristoteles, bunu, güzel ve istenen şeylerin insanları etkilemesine 

benzetmektedir. Güzel ve istenen şey nasıl etki ediyorsa, kendisi devinmeden 

bizi devindiren, meydana getirmeye çalıştığımız ideal veya ardından gittiğimiz 

erek nasıl etki ediyorsa, ilk devindiricinin de öyle devindirdiğine inanmak 

gerektiğini söyler. Bu anlamda evrendeki her şey devinimsiz devindirici için 

söz konusu olan yetkin saf form halini sever ve saf form haline ulaşmaya 

çalışır. Doğanın hiç sonu gelmeyen bir değişme devinim dizisi içinde akıp 

gitmesini ve olduğu gibi olmasını sağlayan şey, bu sevgi ya da aşktır.   

Mutlak varlık bir an yerini değiştirmediği halde, madde kendiliğinden 

ezeli ve ebedi bir şekilde devinmektedir. Dairesel bir devinim halinde, hiç 
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durmadan devinen bir Gök’ün ezeli-ebedi olması zorunludur. Bunu sadece akıl 

yürütme değil, olgu da açıkça göstermektedir. Aristoteles’e göre, bu ezeli ve 

ebedi devinimi sağlayan bir şey olmalıdır. O halde devinmeksizin devindiren, 

ezeli-ebedi, töz ve saf fiil olan bir uç şeyin varlığını kabul etmemiz gerekir. 

Özetlemek gerekirse, Aristoteles’in devinim ve değişimin kaynağına 

ilişkin öğretisinde  bütün evrendeki devinimin son kaynağı, devinimsiz bir 

devindiricidir. Bu devinimler, gökyüzündeki cisimlerin sonsal (final) 

nedenidirler ve onlar arzunun ve aşkın konusudurlar (LLoyd, 1968: 143). 

Arzu ve düşünce en yüksek derecelerinde göz önüne alındıklarında, 
özdeştirler. Çünkü arzunun konusu görünüşteki iyi, akıllı  ilk konusu ise gerçek 
iyidir.  Bir şeyi biz kendisini arzu ettiğimizden ötürü bize iyi görünmesinden 
ziyade, bize iyi göründüğü için arzu ederiz: Çünkü devinim noktası, düşüncedir. 
Düşünce ise, düşünülenle devinime geçer... Ereksel nedenin devinimsiz varlıklar 
arasında bulunabileceğini, onun anlamları arasındaki ayrımlar gösterir. Çünkü 
ereksel neden 1) ereksel nedenin kendisi için erek olduğu şey, 2) ereğin kendisi 
anlamına gelir. İlk anlamda değil, bu son anlamda olmak üzere erek, devinimsiz 
varlıklar arasında olabilir. Bu durumda ereksel neden, aşkın nesnesi olarak 
devindirir ve bütün diğer şeyler, kendileri devindirildikleri için devinirler. Şimdi 
eğer bir şey devinimli ise, bu onun olduğundan başka türlü elverişli olduğu 
anlamına gelir (Aristoteles, 1996: 1072a-2, 1072b-5). 

  
    Görülüyor ki, Aristoteles’in sistemi baştan aşağı dört temele dayanır; 

dynamis, energia, kinesis ve entelekheia. 

� Dynamis; madde, güç, olanak, edimlilik, 

� Energia; form, fiil, etkinlik, 

� Kinesis; devinim, her tür değişim süreci, 

� Entelekheia; gerçeklik, tamamlanma, edimselleşme.      

Aristoteles’in sisteminin temelini oluşturmakta olan bu dört kavram 

ise bize devinimin tüm sistem içerisinde ne kadar önemli ve hassas bir yerinin 

olduğunu göstermektedir. 
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2.2.1.5. Doğa 

Aristoteles’in diğer alanlarda olduğu gibi doğa anlayışı da metafiziğine 

dayanır. Madde, yukarıda da değindiğimiz gibi, devinemeyen, devindirilen 

şeydir. Onu devindiren ise salt formdur. Bunların arasında ise varlıkların tümü 

yer alır. Devinim bakımından hem etkin hem de edilgin olan bu nesnelerin 

tümüne Aristoteles doğa (physis, evren) der. 31  

Devinimin kaynağı olarak tanrı ve ilk ana maddeler ontolojik ve teolojik 

bir problem oluştursalar da, devinim ve değişime dair problem kısmen fiziksel 

bir kökene sahiptir (LLoyd, 1968: 140). Bu yüzden, Platon için pekte önemli 

olmayan bu fiziksel dünya, Aristoteles için son derece önemlidir.  

Aristoteles’in, varlık hiyerarşisinde, organik madde (hyle) basamağından 

başlayıp, bir üst basamaktaki etkin insan anlığı ve onunda üstünde bulunan kürelerin 

ayrı anlığına kadar ulaşan fizik dünyasını, yani onun ‘gök’ dediği bölgeyi, ‘İkinci 

Felsefe’ olarak bilinen ‘Fizik’te ve ‘Gökyüzü Üzerine’de buluruz. Başka bir ifadeyle 

‘Fizik’ ve ‘Gökyüzü Üzerine’nin konusu, merkezinde dünyanın bulunduğu 

mükemmel küre olan ‘gök’ dür. Bu kürenin içindeki devinimli veya devinimsiz olan 

her şey ise ‘doğa’yı oluşturur. Daha soyut bir anlamda, doğa; ilk devindiriciden 

gelmek ve ikinci nedenler arasında devam etmek bakımından, devinimin kendisidir. 

                                                           
31 Aristotes’te doğa, insan tarafından meydana getirilmiş şeyleri gösteren tekhne (Doğada 
varolan nesneleri yaşamda kullanım değeri olan araç ve gereçlere dönüştürme etkinliğine 
verilen ad olmasından dolayı, bir nesnenin üretilmesi ya da belli bir amaca ulaşılması için 
gerekli olan ilkelerin bilgisi anlamına gelmektedir.)’den farklı olarak physis (Yunan 
felsefesinde,insan tarafından sonradan ortaya konan yasa, gelenek anlamına gelen nomos’a 
karşıt olarak, doğa için kullanılan terim. Aristoteles, bu terimi tekhne terimine karşıt olarak, 
nesnelerin doğal düzeninin bir parçası olan her şeye karşılık gelecek şekilde kullanmıştır. )’le 
gösterilen ve insan tarafından varlığa getirilmemiş varlıklardan oluşan, kendisindeki hiçbir 
şeyin amaçsız olmadığı, evrensel bir düzen ya da amaç sergileyen teleolojik sistem anlamında 
kullanılmıştır. 
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Bu anlamda, “onun kabulü şu; ‘doğa, bir devinim ilkesidir’ ” (Aristoteles, 2001: 

253b-5). 

Aristoteles doğayı iki farklı yolla karakterize etti, buna göre doğa ilk 
olarak devinimin kaynağıdır ve durağandır, yani o devindirici bir kaynaktır. 
İkinci olarak, doğa bir nedendir veya devinimin varoluşunun hatta 
devinimsizliğin nedenidir. Doğa devindirici değildir fakat devinimin 
varoluşunun bir prensip’idir (Baker, 2001: 160). 

 

Aristoteles’in “yapılacak üç araştırma var; devinmeyenler üzerine, 

devinen-değişen ama yok olmayanlar üzerine, yok olanlar üzerine” 

(Aristoteles, 2001: 198a, 29-31), diyerek sınıflandırdığı devinimin doğada 

bulunduğu yeri ve bu araştırmaları sergilediği eserleri şu şekilde 

sınıflandırılabilir; 

A) Yok olmayan ve devinimsiz olan - Tanrısal olan yerde oluşur - 

‘Metafizik’in konusunu oluşturur. 

B) Yok olmayan ve devinimli olan - Gök’te oluşur - ‘Gökyüzü 

Üzerine’nin konusunu oluşturur.  

C) Yok olan ve devinimli olan - Ay-altı evrendeki doğada oluşur - 

‘Fizik’in ve ‘Oluş ve Bozuluş Üzerine’nin konusunu oluşturur. 

Artık, Aristoteles için doğa ve devinim kavramlarının nedenli iç içe 

geçmiş olduğu, biri olmadan diğerinin bir anlam ifade etmediği ve her ikisinin 

birlikte incelenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Çünkü, doğa bir devinim ve 

değişme ilkesidir ve araştırmamızda doğa üzerine olduğuna göre, devinimin ne 

olduğunu gözden kaçırmamamız gerekmektedir, çünkü devinim 

bilinmediğinde doğada bilinemeyecektir (Aristoteles, 2001: 200b-12).  

Aristoteles doğayı özünde değişimi başlatabilme ve sonlandırabilme 

yetenek ve eğilimine sahip olan nesnelerin -ki o bunlara doğal nesneler der- 

bütünlüğü olarak görür. Ona göre, varolanların bazıları doğal iken, bazıları ise 



 127

başka nedenlere bağlıdır. Doğal olanlar; hayvanlar, bunların kısımları, bitkiler, 

toprak, ateş, hava, su gibi yalın cisimler ki bunlar ve benzerleri doğa gereği 

vardır. Bütün bunlar varlıkları doğaya bağlı olmayan nesnelerden farklı 

görünüyor. Çünkü, kimi yer açısından, kimi büyüme, eksilme açısından kimide 

nitelik değiştirme açısından kendi içinde bir devinim ve bir durağanlık ilkesi 

taşıyor. 

Doğal olmayan nesneler ise, devinim, değişim kabiliyet ve eğilim özüne 

sahip olmayanlardır. Örneğin; topraktan yapılmış bir testi, kendi içinde hiçbir 

doğal değişme gücü taşımaz, ama ilineksel anlamda, topraktan olduğundan, 

ancak bu ölçüde bir güç taşır. Doğa öyle bir devinim-durağanlık ilkesi ve 

nedenidir ki, kapsadığı nesnede ilk olarak kendi başına, ilineksel olmayan bir 

anlamda bulunur. Öteki yapılan-yaratılan nesnelerin her birinde de bu böyle, 

çünkü bunların hiç biri kendi içinde yapma-yaratma ilkesi taşımaz; kimi, 

örneğin bir masa bu ilkeyi dışardan alır; kimi ise kendi içinde taşır ama ‘kendi 

başına’ değil, yani kimi nesneler ilineksel anlamda kendileri için neden olabilir. 

Aristoteles’in, bu şekilde tarif ettiği doğada, bu tür bir ilke taşıyan her nesnenin 

bir doğası vardır. Bunların hepside birer tözdür. Çünkü hepsi bir taşıyıcıdır. 

Doğa da her zaman bir taşıyıcı içinde bulunur. Yukarıda örnekle 

verdiğimiz nesneler hem ‘doğaya göre’ hem de ‘kendi başına’ bulunan ‘doğa 

gereği’ özellikler sergilerler; örneğin taş için düşmek; nitekim taşın düşmesi bir 

doğa değil, bir doğası da yok ama ‘doğa gereği’, ‘doğaya göre’ (Aristoteles, 

2001: 192b-15, 193a-4). 

Özetlemek gerekirse, Aristoteles’in doğadan kastettiği şudur; ne sadece 

kendinde devinim ve değişim ilkesi olan nesnelerin her birinin ilk taşıyıcı 
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maddesi, ne de kendilerinde devinim ilkesi taşıyan nesnelerin şekli ve 

biçimidir. Doğa, doğan şeyin ondan kaynaklandığı değil, ona yönelik olduğu 

şeydir (Aristoteles, 2001: II-1).  

Aristoteles’e göre, ne kadar varlık kategorisi varsa, o kadar türde devinim 

vardır. Ona göre, ancak tek tek şeyler yargılarımızın konusu olabilir ve bir 

nesne için denilebilecek şeyler olan kategoriler, düşüncenin formları olarak, 

aynı zamanda varlığın da formlarıdır. Bu kategorilerin başlıcaları; özü 

etkileyen devinim veya oluş ve bozuluş, niteliği etkileyen devinim veya nitelik 

değişmesi, başkalaşma, niceliği etkileyen devinim veya çoğalma-azalma, 

uzamda yer değiştirme devinimi. 

Doğada değişimin içerisinde yer alan devinimin yeri, şematik olarak şu 

şekilde gösterilebilir; 

Değişim (Metabole): 

 1) Geniş anlamıyla;  A- Oluş (Genesis) 

     B-Bozuluş (Phthora) 

 2) Dar anlamıyla;     A- Devinim  (Kinesis);  

a) Nitel Devinim, (Poiotes) -Büyüme  

 (Auksesis) - Küçülme (Phthisis) 

b) Nicel Devinim (Poson) Başkalaşım      

c) Yer Değiştirme Devinimi (Phora)                                                        

Varlık kategorileriyle eş olduğu söylenen devinim türlerinden, geniş 

anlamda devinim olarak belirlediğimiz, mutlak anlamda oluş-bozuluş 

(yokoluş), tözü etkileyen devinimdir ve tam anlamıyla bir devinim değildir. 
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Çünkü tözün karşıtı yoktur. Karşıt durumları olmadığından, görelilikte ve 

etkinlikte de devinim yoktur, 

 Dar anlamıyla bakıldığında, geriye nitelikteki, nicelikteki ve yere göre 

olan devinim kalmaktadır. Nitelikte ki devinim, yani değişim, tözdeki bir şey 

değildir. Çünkü o ayırıcı özellikte bir niteliktir. O, aynı tür içinde ‘daha çok’ 

ile ‘daha az’a doğru olan değişmedir. Nicelikteki devinim, her bir durumda 

büyüme ile eksilmedir. Yer değiştirme ise, hem genel hem de özel yere göre 

olan, sadece kendilerinde durma olanağı taşımayan nesnelerin ve yer 

açısından kendi kendilerine devinmeyen nesnelerin değil, genel anlamda ‘yer 

değiştirme’ devinimidir Yalnızca üç tür devinim olduğu bunlardan 

çıkarılmaktadır (Aristoteles, 2001: 226a-23, 226b-29). 

Bu değişme türlerinin içinde bütün diğer değişmelerin gerektirdiği yer 

değiştirme, en temel, en genel ve en başta gelen devinimdir (Aristoteles, 

2001: 208a, 31). “Fakat Aristoteles çıkan bütün bu sonuçlara işaret etse de,  

hiçbir zaman bir tür değişmeyi bir diğerine indirgemeye çalışmaz. Kategori 

farklılığı böyle bir girişime engel olarak ortaya çıkar” (Ross, 2002: 105). 

Ayrıca, kategorilerden birine girmeyen ortak bir şey değişme nesnesi diye 

alınamaz. Çünkü bunlar, ne devinir  ne de değişir (metabole), zaten böyle bir 

nesne de yoktur, dolayısıyla, devinim (kinesis) nesnelerin dışında 

olamayacağından, kaç tür varolan varsa devinim ile değişme türleri de o 

kadardır.  
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2.2.1.6. Devinim 

Devinim, değişiklik, edimsellik (entelekheia), yani tamamlanma, 

mükemmelliğe ulaşma, o varlığın şekline göre, gizillik (dynamis) halindeki 

varlığın gerçekleşmesidir. Ama, o, bir cevher değildir ve etkilediği nesneden 

ayrı olarak bulunmaz. Devinim her bir cinste etkinlik halinde olan ile olanak 

halinde olan şey ayrıldığında, olanak halinde olan şeyin aslında böyle bir şey 

olduğu için kendini tamamlaması, gerçekleştirmesidir. Sözgelişi niteliksel 

devinim; nitelik değiştirebilen bir nesne olduğu için nitelik değiştirebilen bir 

nesnenin nitelik değiştirmesidir. Niceliksel devinim; büyüyebilen ve onun 

karşıtı eksilebilen şeyin büyümesi ve eksilmesidir. Özsel devinim; oluşabilen 

ve yok olabilen nesnenin oluşması ve yok olmasıdır. Yer değiştirme devinimi 

ise; yer değiştirebilen bir nesnenin yer değiştirmesidir (Aristoteles, 2001: 201a-

9). Yani “...olanak halinde olan nesnenin gerçekleşmesi, yani kendisi olarak 

değil, devinebilir bir şey olarak gerçeklik halinde var olup etkinlikte bulunma 

süreci, işte devinim bu” (Aristoteles, 2001: 201a, 27-30).  

Devinim, bir şeyin devinimidir demek, o şeyin bir durumdan başka bir 

duruma geçişi demektir. İki durum arasındaki geçiştir. Potansiyel olarak 

varolanın edimselleşmesidir. Örneğin, ev yapımı denilen devinim, tuğlaları ve 

harcı yan yana dizip onları bir ev olma durumuna getiriyor olmaktır. Ev 

yapımı başlamadan önce, kendisinden bir ev yapılabilir olan şey henüz 

edimselleşmez. Yalnızca ev yapımı başladıktan sonra, ev yapımı devam ettiği 

sürece, kendisinden ev yapılabilir olan, kendisinden ev yapılabilir olan şey 

olmak bakımından edimselleşir ve ev yapımı onun edimselleşmesidir. Yani, 

“bir nesnenin kendisi olarak bulunması ve olanak halinde olması aynı şey 
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değildir. Olanaklı olduğu için olanaklı olan nesnenin gerçekleşmesi 

devinimdir” (Aristoteles, 2001: 201b,3-5).  

Devinim basit olarak ne potansiyellik ne de etkinlik olarak 

sınıflandırılabilir. O bir edimselleşme, fakat kendi tamamlanmamışlığını ve 

potansiyelliğin sürekli varlığını gerektiren edimselleşmedir. Potansiyel  olmak; 

güç, kuvvet sahibi olmak,  bunları uygulama, kendi özünü, formunu 

gerçekleştirebilme yeteneğine sahip olmaklık hali iken, edimselleşme; gizil, 

olanaklı, potansiyel olanın hayata geçirilmesi, tamamlanması, gerçekleşmesi 

halidir. Etkinliğin her bir anında potansiyellik bütünüyle biter ve edimselliğe 

dönüşür. Devinimde ise dönüşüm, devinim bitene kadar tam değildir. Yani 

devinim tamamlandığında dönüşüm gerçekleşecek ve o noktada 

edimselleşecektir. Devinim tamamlanmamış, henüz eksik olan etkinlik iken, 

etkinlik ise, tamamlanmamış henüz devam etmekte olan devinimdir. Devinim, 

devinebilir olarak devinebilen bir nesnenin etkinlik halidir. 

 İnşa edilebilir olarak inşa edilebilir olanın etkin hali inşaattır (nitekim 
inşa edilebilir olan nesnenin etkin hali ya inşaattır ya da ev. Ama ne zaman ki bir 
ev olur, o artık inşa edilebilir olan değildir; oysa inşa edilebilir olan inşa edilir. 
Demek ki etkin halin inşaat olması zorunlu). İnşaat da bir devinim. Öteki 
devinimlerde de aynı temellendirme gerekli (Aristoteles, 2001: 201b, 9-15). 

 
Devinimin ne olduğunu yakalamanın güçlüğü, onun ne olanak halinde 

varolanlara ne de etkinlik halinde varolanlara konamamasındandır. Onu 

yoksunluk, olanaklılık  veya  mutlak etkinlik hallerinden birine yerleştirmek 

gerekir. Fakat bunların imkansız olduğu görünüyor. Arta kalan ise sadece, 

devinimin bir etkinlik hali olduğudur. 

Sonuç olarak Aristoteles, hem doğayı hem de devinimi, doğa bir devinim 

ilkesi olduğundan, birlikte inceler. Her şeyden önce incelenmesi gereken 

devinimdir ama devinimin gerektirdiği belli nosyonlarda vardır ve o, devinimin 
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ardından bu nosyonları ele almaya başlar (Ross, 2002: 102). Bu nosyonları 

devinimin ardından ele almasının nedeni, bütün bunların ortak ve tümel 

kavramlar olmasındandır. Çünkü ona göre, özel durumlar üzerine çalışma ortak 

durumlar üzerine olandan sonra gelir.   

Devinimden bağımsız bir uzam, zaman, boşluk olanaksızdır. Devinim, 

ona göre süreklidir.  Sürekli kavramında ilk görünen şeyse ‘sonsuzluk’tur.  

Sürekli olan, sonsuza ayrılabilen şeydir. Bundan dolayı sürekli kavramını 

belirleyenlerin çoğu kez sonsuz kavramından yararlanmaları gerekir. O, hem 

bu yüzden hem de bütün bunların ortak ve tümel kavramlar olması nedeniyle 

her birini tek tek ele alıp inceler. 

Elealı filozoflar devinimi veya değişimi tamamen reddetmişlerdi. Elea 

okulundan etki almış mekanikçi filozoflar da niteliksel değişimi 

reddetmişlerdi. Onlar sadece bir araya gelmenin ve dağılmanın varolduğunu 

savunmuşlarken, Meğara okuluna mensup filozoflar, devinimin sürekliliğini 

ortadan kaldırmışlardı. 

 Aristoteles ise devinimin gerçek olduğunu ve sürekli olduğunu savunur. 

O, fizik bilimini bir bilgiler, veriler toplamı olarak kabul eder ki o zaman 

devinim vardır. Fizik’te ortaya koymaya çalıştığı da bundan başka bir şey 

değildir (LLoyd, 1968: 139). 
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2.2.2. Doğadaki Devinim 

Aristoteles’in evreninde, açık bir anlatıyla ortada, kısmen okyanuslarla 

örtülmüş yeryüzü yani toprak, sonra sırayla su, hava, ateş küreleri, yani 

atmosfer küresi, onun üstünde gezegenlerin dolaştığı gökler, sonra durağan 

yıldızlar göğü ve bütün bu göklerin üstünde evren sisteminin düzenli dairesel 

devinimini veren en yüksek gök veya ilk devindirici gök vardır. Görülüyor ki 

ay iki bölge arasında bulunmakta ve aydan sabit yıldızlar küresine kadar olan 

kısım ay üstü evreni oluşturmaktadır.  

Ay üstü bölgede ay, güneş, gezegenler ve sabit yıldızlar vardır ve bu gök 

cisimleri saydam kürelere yapışıktır. Gök cisimleri saydam kürelere yapışık 

oldukları için küreler devindiğinde gök cisimleri de devinimde bulunurlar. 

Aydan sonra ise sırayla Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter, Satürn ve Sabit 

Yıldızlar gelir. 

Aristoteles’in imgelediği evren hiyerarşik ve tanrısal kuruluşuna karşın 

aslında mekanik niteliktedir; bir dizi iç içe yuvalanmış kürelerden 

oluşmaktadır. Sabit yıldızları taşıyan en dıştaki kürenin devinim kaynağı, tüm 

evreni çevreleyen ve yöneten “ünlü öğretisi, devinimsiz devindirici”dir 

(LLoyd, 1968: 140). 

Gök cisimlerini taşıyan küreleri Aristoteles, Eudoxos’un anladığı gibi 

geometrik veya kavramsal nitelikte değil, tam anlamıyla fiziksel olarak 

yorumlar. Bunlar saf, bozulmayan bir maddeden yapılmış, somut nesnelerdir. 

Ona göre, gökyüzü nesnelerinin yapıldığı maddeyle yeryüzü nesnelerinin 

yapıldığı madde apayrı nitelikte şeylerdir. Birinciler yetkin, sonsuza dek kalıcı, 

değişmez ve bozulmaz; ikinciler tam tersine, geçici, kusurlu ve bozulur cinsten 
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şeylerdir. Birincilerin devinimi dairesel ve tek-biçim; ikincilerinki doğrusal ve 

değişik biçimler gösterir.        

Yapıları farklı olan ve farklı fizik kanunları geçerli olan bu iki evrende 

ortak olan tek şey devinimdir. Devinim doğanın temel ilkesidir. Hatta “doğa bir 

devinim ve değişim ilkesidir” dersek Aristoteles’in yaklaşımını daha iyi ifade 

etmiş oluruz.    

Yukarıda da gördüğümüz gibi Aristoteles değişiklik anlamına gelen 

devinimi bir çok cinse ayırır ve bunların içerisinden en önemlisi saydığı yer 

değiştirme devinimini de iki türe yani “dairesel  ve doğrusal devinime ayırarak 

inceler. 
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2.2.2.1. Dairesel Devinim 

          Aristoteles’in “yer değiştirme adını verdiği yer açısından her devinim ya 

düzdür ya daireseldir ya da bu ikisinin karışımı biçimindedir. Nitekim yalın 

anlamda bunların sayısı yalnızca ikidir. Çünkü yalın büyüklükler de yalnızca 

bunlardır, yani biri düz, öteki dairesel” (Aristoteles, 1997: 268b, 24-19).  

Daha önce bir çok filozof için olduğu gibi Aristoteles için de, dairesel 

devinim, devinimlerin ilki ve en mükemmelidir. Çünkü o, sonsuz, basit ve 

sürekli olabilen devinim türüdür. Dairesel devinim ortanın (merkez) çevresinde 

olur. Sabit Yıldızlar ile Ay-altı  evren (doğa-physis) arasında ki gök 

katmanında bulunan gezegenlerin yer değiştirme biçimi olan “dairesel devinim, 

yalın bir devinimdir” (Aristoteles, 1997: 269a-2). Çünkü karşıtı yoktur, varsa 

da o, zorunlu olarak doğrusaldır. Ama doğrusal devinimin karşıtı yine doğrusal 

devinimdir. Bu karşıtlar yani yukarı ve aşağı hem bir yer ayırımı hem de 

karşıttır. Doğrusal devinimlerin oluştuğu Ay-altı evrende “her oluşan nesne bir 

karşıt ile bir taşıyıcıdan oluşur, yine her yok olan nesnede, bir taşıyıcının bir 

karşıttan diğerine geçmesiyle yok olur. Karşıt yer değiştirmelerde karşıtlar 

içine giriyor” (Aristoteles, 1997: 270a, 14-15). Doğadaki cisimlerin 

karşıtlıkları da ağırlık-hafiflikleri ile gerçekleşir. “Oysa dairesel yer değiştiren 

bir cisim ağırlık ya da hafiflik taşıyamaz” (Aristoteles, 1997: 269b-39). Bu 

yüzden Ay-üstü evrendeki gökyüzü cisimlerinin karşıtı yoktur ve onlar yalın 

devinim gerçekleştirirler. Sonuç olarak ortaya çıkan şudur; “yalın devinimi 

yalın cisim yapar” (Aristoteles, 1997: 268b-30).  “Çünkü bileşik bir cisim olsa 

devinim ağırlık-hafiflik’e göre olacak”tır (Aristoteles, 1997: 269a-6). 
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Devinim ya doğaya göre ya da doğaya aykırı olarak gerçekleşir. Bir 

nesne için doğaya aykırı olan devinim, başka bir nesne için doğaya göre 

olabilir. Örneğin alevin yukarıya gitmesi doğaya göreyken, toprağın yukarı 

gitmesi doğaya aykırıdır. Dolayısıyla dairesel devinim de, Ay-altı evrendeki 

nesnelerin doğasına aykırı, ama zorunlu olarak başka bir nesnenin doğasına 

uygundur. 

Dairesel yer değiştiren yalın nesne doğası gereği doğrusal devinim yapan 

nesneden önce gelecektir. Ama, şaşırtıcı olan daire biçimde çembersel yer 

değiştirerek devinen nesneler doğaya aykırı olmasına karşın tek ve yalın bu 

devinimin sürekli, ebedi olmasıdır. Çünkü doğrusal devinen nesnelerde, 

doğaya aykırı devinimler çok çabuk yok olmaktalar. Sonuçta Aristoteles’e göre 

çevremizdeki cisimlerden farklı olan bu cisim nedenli uzak ise o denli daha 

değerli bir doğa taşımaktadır. Bunun nedeni ise, devinimin felsefi temellerini 

ortaya koyduğumuz bölümde de incelediğimiz gibi, varlık hiyerarşisiyle oluşan 

doğa merdiveninde, devinimsiz ilk devindiriciye yaklaştıkça varlıkların 

mükemmelleşmesidir.   

Aristoteles’e göre çevremizdekilerden farklı olan bu nesne ne bir hafiflik 

ne de bir ağırlık taşıyabilir. Çünkü, bir ağırlık veya hafiflik taşısa, ya ortaya 

doğru ya da ortadan çevreye doğru yer değiştirmesi gerekirdi, ayrıca onu 

yukarıya itmek veya aşağıya çekmekte mümkün değildir.  

Bu nesne doğmamıştır, yok olamaz, büyümez, niteliği değişmez. Çünkü 

her oluşan nesne bir karşıt ile bir taşıyıcıdan oluşur, yine her yok olan nesne de 

bir taşıyıcının bir karşıttan öteki karşıta geçmesiyle yok olur. Dairesel yer 

değiştirmeye karşıt bir devinim olamadığından bu cismin bir karşıtının olması 
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da olanaksızdır. Doğal olarak karşıt yoksa, oluş ve yok oluş da yoktur. Çünkü, 

oluş ile yok oluş da karşıtlar içinde yer alıyor. Artma ve azalma içinde aynı şey 

söz konusudur. Onun nitelik değiştirmesi ise, nitelik değiştirmenin nasıllık 

açısından bir devinme, değişme olmasındandır, oysa nasıllığa ait karakterler, 

tutumlar etkilenimlere uygun olan değişmelerle gerçekleşir. “Dolayısıyla 

madem dairesel devinimle devinen cisim ne artıyor ne de eksiliyor, onun 

nitelik değiştirmeyen bir cisim olması da usa uygun” (Aristoteles, 1997: 270A, 

33-35). 

Aristoteles’e göre, Ay-üstü bölgedeki cisimler tanrısal özelliklere 

sahiptir. Bu yüzden ezeli ve ebedidirler, onlarda artma yada eksilme, yaşlanma, 

nitelik değiştirme, etkilenime uğrama gibi şeyler olmaz.. Onlar, ilk, önde gelen 

cisimlerdir. Aristoteles, tek biçimli ve düzenli devinim yapan gezegenlerin ve 

sabit yıldızların şeffaf, görünmeyen kristal küreler üzerinde çakılı durumda 

olduklarını iddia ettiği bu sisteminin temelinde , M.Ö. 4. yüzyılda yaşamış ve 

konsentrik kürelerin matematiksel sistemini kurmuş olan Knidus’lu  Eudoxus 

ve Kayzikuslu Kallippus vardır (Grand, 1996: 65). 

Aristoteles, ortaya koyduğu bu kozmolojinin doğruluğunu ise, gerek 

bireysel gerekse tarihsel temellere dayalı ortak duyu verilerinde bulacaktır. 

Görünenlerin temellendirmemize, temellendirmemizin ise sanılara uyduğunu 

söyler. Ona göre, bütün insanlar tanrıca olana en yukarda bir yer ayırır, hem 

yabancılar hem Hellenler, yani tanrıların olduğunu düşünen herkes açıkça 

ölümsüz olanı ölümsüz olanla bağdaştırmıştır. Tarih boyunca insanların 

birbirlerine aktardıklarına göre, ne gökyüzünün bütününün ötesindeki sabit 

yıldızlarda, ne de onun yakın parçalarından birinde hiçbir değişim 
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gözlenmemiştir. Bu yüzden ayın üstünde kalan alanı oluştura cisim (öğe-

element), ayın altında kalan alanı oluşturan toprak, ateş, hava ve suyun dışında, 

bunlardan daha farklı, varlığı önce gelen bir cisimdir. Aristoteles, bu cisim, 

aither olarak adlandırılmış olduğunu, anlamının ise ‘sonsuz bir zaman boyunca 

hep koşmak olduğunu söyler. Ama ona göre, Anaxagoras bu adı yanlış anlamda 

yani ateş olarak kullanmıştır (Aristoteles, 1997: 270b, 1-25).  

Özet olarak, saydam küreler ve gök cisimleri  beşinci öğeden yani 

eterden yapılmıştır. Beşinci öğe ne hafiftir nede ağırdır. Dolayısıyla o nötr ve 

mükemmel bir madde olarak ne aşağı doğru, ne de yukarı doğru devinir. O 

sadece dairesel  devinim yapar ve böylece  bulunduğu konumu korur. Bu 

nedenle ay üstü bölgede değişiklik olmaz ve orada her şey mükemmeldir. 

Aristoteles’in evreni bu şekilde ortaya koymasından ve kuramın genel 

kabul görmesinden sonra herkes bundan sonra bu evrende yaşayacaktır. Fakat, 

Aristoteles ve diğer insanlar evreni canları böyle istedikleri için, böyle 

görmezler. Böyle gördükleri için, böyle görürler. Yani, kuram ve gözlem uyum 

içindedir. Bu noktada, olguculuğun katı bir şekilde ortaya koyduğu kuram-

gözlem ayrımının doğru olmadığı ortaya çıkmaktadır. Eski çağlarda, dünyanın 

devinimli olduğunu iddia eden bir çok teori ortaya atılmış olmasına rağmen 

bunlar arasında öne çıkıp genel kabul gören, duyuların ortaya koyduğu 

gökyüzü ve dünyanın birbirinden ayrı olduğu yaklaşımıdır. Buna göre, dünya 

gökyüzünün bir parçası değildir. O bizim, üzerinden göksel cisimleri 

gözlediğimiz kendine has bir platformdur. Gökyüzündeki cisimler parlak birer 

ışık noktalarıdır. Dünya ise çok büyük, ışıksız çamur ve kaya küresidir. 

Gökyüzünde çok küçük değişiklikler görünür; yıldızların her gece aynı ışığı 
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verdiği, yüzyıllardır tutulan eski kayıtlardan anlaşılmaktadır. Dünyada ise 

doğum değişim ve yıkım vardır. Bitkiler ve hayvanlar haftadan haftaya 

değişirlerken; toplumlar yüzyıllar içerisinde yükselip düşmektedirler. 

Dünyanın topoğrafik yapısı da seller ve fırtınalarla sürekli değişmektedir. Bu 

yüzden, dünyanın gökyüzü cisimlerine benzetilmesinin  çok saçma görünmesi 

ve genel kabul görmemesi doğaldır. 

Dünyanın devinimli olması da eşit derecede saçma bir düşüncedir. Bize 

duyularımız devinimin ne olduğunu, dünyanın ise buna uymadığını ve 

devinimsiz olduğunu söylemekteler. Yeniden eğitilinceye kadar, genel kanı, 

eğer dünya devinimli olsa, o zaman hava, bulutlar, kuşlar ve diğer nesneler 

dünyaya bağlı olmadıklarından yerinde durmayacaktırlar. Bir insan havaya 

zıpladığında, zıpladığı noktaya düşmeyecektir. Çünkü, o zıpladığında altındaki 

dünya yer değiştirmiş olacaktır. Kayalar, ağaçlar ve insanlar dünya döndüğü 

için yerlerinden fırlayacaklardır. Bu etkilerden hiç biri görülmediğine göre 

dünya devinimsiz, sükunet içerisinde duradurmaktadır. Bunu gözlem ve akıl 

birlikte ispatlamaktadır. 
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2.2.2.2. Doğrusal Devinim 

İki evren, dolayısıyla iki doğa ve devinim arasındaki sınırın Ay olduğunu 

gördük. Kısaca Ay-altı ve Ay-üstü bölgeler olarak adlandırılan bu evrenlerde  

ağır öğelerin yada şeylerin doğal yeri evrenin merkezi olduğuna göre ağır olan 

dünya da evrenin merkezinde ve devinimsiz olmalıdır. Dünyanın çevresinde 

yani Ay-altı bölgede ise ideal olarak sırasıyla su, hava ve ateş öğeleri vardır.  

Aristoteles’in “Empedokles ve Platon’dan, alarak benimsediği, Ay-altı 

evrendeki her şeyin, dört temel öğe olan; toprak, su, hava ve ateşten oluştuğu 

görüşü” (Grand, 1977: 38). onu, öğelerin her birinin doğal yeri olduğu 

sonucuna götürdü. Ona göre bu dört elementten sadece biri bütün hepsinin 

üstünde ve sadece biri bütün hepsinin altında olacaksa, üsttekinin altında, 

alttakinin ise üstünde olacak iki ara öğe daha olması zorunludur. Bu şekilde 

sıralanmış olan öğeler Ay-altı evrendeki bütün cisimlerin ortak maddesi 

olacaklardır. 

Eğer evrende sadece öğelerin var olduğunu var sayarsak en altta 

bulunacak olan öğe en ağır yani mutlak olarak ağır olan  olmalıdır. Çünkü 

ağır şeyler evrenin merkezinde birikecektir. Bu anlamda toprak, ne zaman 

doğal mekanın üstünde olsa, ister suda, ister havada, isterse havanın 

üstündeki ateş bölgesinde olsun, dünyanın merkezine doğru düşecektir 

(Grand, 1977: 38). Hatta yeryüzü yani toprak Ay’ın bulunduğu yere götürülse 

bile, parçalarından her biri oraya değil, yeryüzünün, toprağın şimdi 

bulunduğu yere doğru devinecektir (Aristoteles, 1997: 310b, 1-5). Öyleyse 

toprak öğesinin yeri evrenin merkezidir.  
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Topraktan sonra su öğesinin bulunduğu yer gelecektir. Su öğesi de 

ağırdır fakat ağırlığı toprak öğesinin ağırlığından daha azdır. Hava ve ateş 

öğeleri ise hafiftir fakat su öğesinin ağırlığı ateş öğesinden daha az hafiftir. 

Bu nedenle hava öğesinin evrendeki doğal yeri su ile ateş arasındadır. Su ve 

hava, yalnızca göreli olarak ağırlık ve hafiflikleri olan ara öğelerdir. Su, doğal 

mekanının altında, toprağın içinde bir yerde olduğu zaman doğal olarak 

yükselir; fakat doğal mekanının üstünde, havada ya da ateşte olduğu zaman 

düşer. Hava ise, ateşin doğal mekanında olduğu zaman düşer, toprak ya da 

suda olduğu zaman ise yükselir (Grand, 1977: 38). Ateşin dışında her cisim 

bir ağırlık taşır; toprak dışında her cisimde bir hafiflik taşır. Demek ki 

toprağın ve en çok toprak parçası taşıyan bütün cisimlerin ağırlık taşıması 

zorunlu; su, toprağın içinde olması dışında her yerde, hava ise suyun ve 

toprağın içinde olması dışında her yerde ağırlık taşır. Çünkü ateş dışında her 

cisim kendi yerinde ağırlık taşır, hava bile. Aristoteles’in bu düşüncelerine 

getirdiği kanıt şudur; 

hava ile doldurulmuş bir tulum, boş bir tulumdan daha ağır çeker. 
Dolayısıyla bir nesne toprak ve su yerine daha çok hava taşıyorsa, onun suyun 
içinde bir nesneden daha hafifken, havanın içinde o aynı nesneden daha ağır 
olması olası. Çünkü havanın üstüne çıkmayacaktır, suyunda altına inmeyecektir 
(Aristoteles, 1997: 311b, 5-12). 

 
 Ateş öğesi ise havadan sonra gelir. “Ateş, mutlak hafif olarak kabul 

edilir ve eğer engellenmezse, daima aşağılardaki bölgelerden, havanın 

üstünde ay küresinin altında bulunan doğal yerine doğru yükselir” (Grand, 

1996: 59). “ Nitekim su toprağın, hava suyun, ateş havanın çevresinde” dir 

(Aristoteles, 1997: 287a, 31-32). 

 Bireysel nesnelere gelince, onların doğal yerleri dört öğenin birleşme 

oranlarına bağlı olarak saptanabilir. Örneğin, bir masada daha çok toprak 
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öğesi bulunduğu için masanın doğal yeri evrenin merkezi olacaktır (ideal 

olarak). “Çünkü bileşik cisimlerin yer değiştirmesi, (o cismi oluşturan) yalın 

cisimlerin karışımındaki ağırlığa bağlı dır” (Aristoteles, 1997: 269a, 28-30). 

Bütün bunlardan öğe’nin her şeyde bulunan, cinsçe değişik şeylere 

bölünemeyen ve tüm evreni oluşturan ‘ana madde’ olduğu anlaşılmaktadır.  

Aristoteles’in, Ay-altı evreni ve bu evren içindeki devinimin nedeni olan 

karşıtları şu şekilde gösterilebilir: 

 

Ay küresinin iç bükey yüzeyi 
Evrenin geometrik merkezi 

(ya da dünyanın merkezi) 

Yukarı Aşağı 

Mutlak Hafiflik (Ateş) Mutlak Ağırlık (Toprak) 

 

 

Mutlak hafifliğin ve mutlak ağırlığın doğası gereği Ay-altı evrende 

doğrusal olarak gerçekleştireceği devinim yönünü gösteren bu sütunlar, gerek 

Ay-altı evrenin gerekse orada gerçekleşen devinimin sınır şartlarını 

göstermektedir (Grand, 1996: 60). 

Mutlak anlamda hafif engellenmedikçe doğası gereği hep yukarıya, uç 

sınıra, mutlak ağır ise engellenmedikçe hep aşağıya, ortaya doğru giden şey 

olduğunu söyleyen Aristoteles’e göre, Atomcuların ‘her cisim bir ağırlık taşır’ 

yaklaşımı yanlıştır. Evrendeki varolan düzen bu şekilde yani ağırlık taşıyan 

nesnelerin ortaya, hafif nesnelerin ise kenara yönelmesiyle oluşmuştur 

(Aristoteles, 1997: 300b, 23-25).  
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Varolan düzeni oluşturmak için öğelerin sürekli doğal yerlerine 

yönelmeleri Aristoteles dinamiğinin çıkış noktasını oluşturmaktadır. “Bu 

dinamiğin temelinde yatan şey ise, “doğal” ve “zorunlu” devinim arasındaki 

ayrımdır” (Ross, 1966: 26).  

Doğal devinim, bir cismin doğal yerine ulaşmak için gerçekleştirdiği 

devinimidir. Bu devinimi meydana getiren şey cismin doğasıdır. Bireysel 

nesnenin doğası ağırlık taşıyorsa  doğal devinim aşağı doğru, aksi halde yukarı 

doğru gerçekleşir. Örneğin bir taşı elimizden bırakırsak taş aşağı doğru devinir, 

çünkü taş ağır bir nesnedir. Oysaki duman hafif olduğu için yukarı doğru  

devinir. Demek ki, Ay-altı bölgede gerçekleşen bu devinim türünü, dört 

element gerçekleştirmektedir ve sadece yukarıya (ateş ve havanın durumunda 

olduğu gibi) veya aşağıya (su ve toprakta olduğu gibi) doğru gerçekleşmektedir 

(LLoyd, 1968: 134).    

Zorunlu devinim ise, dışsal bir kuvvetin uygulanışıyla bir cismin doğal 

yerinden uzaklaşmasıdır. Örneğin, bir ağaç parçasını yerde sürüklemek ya da 

bir taşı denizin dibinden havaya kaldırmak zorunlu devinim için verilebilecek 

iki örnektir. 

Aristoteles’e göre, yalın cisimlerin doğa gereği bir devinimlerinin olması 

zorunludur. Çünkü, doğada gözlemlediğimiz bir devinim var, bu devinim 

kendiliğinden,  değilse, zor iledir. Zor ile demek doğaya aykırı demekti. 

Demek ki, doğaya aykırı bir devinim varsa, yani belli bir yer değiştirme zor ile 

ise onun karşıtı zorunlu olarak doğaya göredir. Böylece biri diğerine aykırı 

olsun. Doğaya aykırı devinimler çok sayıda ise, doğaya göre devinim tektir. 

Nitekim doğaya göre olan yalındır, oysa her bir cismin doğaya aykırı pek çok 
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devinimi vardır. Ayrıca duradurmadan da bu çıkıyor; duradurmak zorunlu  

olarak ya zorla ya da doğaya göredir. Bir nesne zor ile nereye deviniyorsa, 

orada zorla duracaktır; nereye doğru kendiliğinden gidiyorsa, orada doğaya 

göre duracaktır. Sonuçta, her nesne doğası gereği zorla durmadığı yere doğru 

gitmek istetecek, ulaştığında da orada kalmak isteyecektir (Aristoteles, 1997: 

300a, 20-29). 

Aristoteles’in, Ay-altı evrendeki devinimi, doğal ve zorunlu olarak ikiye 

ayırması, kaba bir gözlemden kaynaklanmış olsa gerek. Taşa benzer bazı 

cisimlerin, yüksekten düşerken, küresel bir evrenin geometrik merkeziyle 

çakışık bir şekilde, dünyanın merkezine doğru, düz bir çizgi doğrultusunda 

deviniyor görünmesi, alev ve duman gibi diğer cisimlerin daima, ay küresine 

doğru yükseliyor görünmesi, doğal olarak dünyanın merkezine doğru düşen 

türden cisimlerin, yükselenlerden daha ağır olduğu, deneyimle gözlendiğinden, 

Aristoteles’i, bir ağır, yada dünyevi cismin, engellenmediği zaman, doğal 

olarak aşağıya, dünyanın merkezine doğru, düz bir çizgi doğrultusunda 

devindiği sonucuna vardırdı. Bu yüzden ona göre, dünyanın merkezi -daha 

doğrusu, evrenin geometrik merkezi- bütün ağır cisimlerin doğal yeriydi. Hafif 

cisimlerde, tersine, doğal olarak yukarıya, doğal yerleri olarak algılanan ay 

küresine doğru, devinirdi. O, bütün bu  doğal devinimleri yukarı veya aşağı 

doğru hızlandırılmış devinimler olarak  karakterize etti (Grand, 1977: 37-38). 

Aristoteles’in devinim kuramına göre bir cisme bir kuvvet uygulanmazsa 

o cismin devinmesi  mümkün olamaz. Ayrıca cisme uygulanan kuvvet için 

temas şarttır. Temas olmadan kuvvet aktarılamaz; 

Devindiren her şey olanak halinde devinebilir bir şey olduğundan ötürü 
devinir, onun devinimsizliği ‘durgunluk’tur (nitekim ‘durgunluk’ kendinde 
devinim içkin olan nesnenin devinimsizliğidir). Böyle bir şey olarak devinebilir 
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olana etkide bulunmak, işte devindirmek budur. Devindiren bunu temasla 
gerçekleştirir, dolayısıyla aynı zamanda etkilenirde. Bunun için devinim, 
devinebilir olarak devinebilir olan nesnenin tamamlanması-gerçekleşmesidir, bu 
ise devindirenin bir dokunuşuyla olur, dolayısıyla oda etkilenir (Aristoteles, 
2001: 202a, 2-9).  

 

 Aristoteles, canlı olsun, cansız olsun, devinebilen her şeyin, diğer bir şey 

tarafından devindirilmesini zorunlu temel ilke olarak kabul etti. Dolayısıyla 

bir devindirici, ya da devindiren kuvvet, devindirdiği şeyden, kuramsal olarak 

ayırt edilebilirdi. Ona göre nesne, devinim ilkesini kendinde taşımıyorsa 

başka bir şey tarafından devindirilmektedir. Buna göre, canlı nesnelerde, 

diyelim ki, hayvanlarda, ruh, devindirici, hayvanın gövdesi de devinen şeydi; 

göksel devinim, ya da gezegen devinimlerinde ise; devindirici göksel bir zeka 

ve devinen şeyde gezegenin fiziksel küresiydi. Her iki halde de, devindirici ve 

devinen şey, fiziksel, ya da, uzaysal olarak, birbirlerinden ayrı olmamalarına 

rağmen, ayırt edilebilir idiler. Bununla birlikte, cansız nesnelerin zorunlu ve 

doğal devinimlerinde, devindirici ve devinen fiziksel olarak da ayrıydı 

(Grand, 1977: 39).  

Öte yandan kendisi tarafından devindirilen nesne, hiçbir zaman devinen 

başka bir nesnenin durması yüzünden devinimini sona erdirmeyecektir. Bir 

nesne başka bir nesnenin durması yüzünden devinimini sona erdiriyorsa, o 

nesne ‘başka bir nesne tarafından devindirilen bir nesnedir. Görülüyor ki 

zorunlu devinimdeki ilk devindiriciyi tanımlamak genellikle kolaydır; çünkü 

bunun, devindirdiği şeyle, doğrudan, fiziksel teması zorunludur. Buna göre, 

bir insan, ağır bir yükü çektiğinde, yada ittiğinde, ya da bir taşı fırlattığında, 

devindirici, ya da devindirici kuvvet, oluyor.  

Zorunlu bir devinimdeki, ilk devindirici açık seçik görülebilmekteydi. 

Fakat cismin, ilk devindirici ile görünür temasını kaybettikten sonrada, 
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devinimini sürdürebilmesini sağlayan gücün kaynağı, açık olmaktan uzaktı. 

Bir taş atıldıktan, ya da fırlatıldıktan sonra, onun devinimini sürdürmesini 

sağlayan neydi? Aristoteles’e göre bunu sağlayan, dış ortamdır. O, dış 

ortamın -bir taşın deviniminde havanın- sürekli devinimin kaynağı olduğunu 

ve başlangıçtaki devindiricinin, yalnızca taşı devindirmekle kalmayıp, aynı 

zamanda, havayı da devindirdiğini düşündü. Deviniyor olduğu için başka bir 

şeyi de devindirebilen hava gibi nesneler, başka bir şeyi de aynı anda 

devindiriyorsa, devindirdikleri şeyin devindiricisi durumuna geçmektedir. 

Demek ki ilk devindirici zorunlu olarak hava, su ya da doğal olarak hem 

devindiren hem de devinebilen böylesine başka bir şeyi, devindirme 

olanağına sahip kılmaktadır. Bunun sonucunda havada ve suda, hortum-

girdap adı verilen bu tür bir devinim oluşur. Hortum-girdap her şeyi aynı 

anda devinir ve devindirir kılar, dolayısıyla aynı anda da son bulur 

(Aristoteles, 2001: 266b-28, 267a-19). 

Hortum-girdap deviniminde, devindirilmiş havanın ilk birimi, ya da 

bölümü, taşı iter ve aynı zamanda bir diğerini, üçüncü birimi de devindirir ve 

bu, sırayla böyle sürüp gider. Süreç devam ettikçe, birbirini izleyen hava 

birimlerinin devindirici gücü giderek azalır ve öyle bir an gelirdi ki, artık bir 

başka birim devindirilemez. Bu noktada taş, doğal, aşağı doru devinimiyle 

düşmeye başlar. “Taşın havaya atılması gibi yere düşmesinde de hava bir araç 

görevi görür” (Aristoteles, 1997: 301b, 18-26).   

 Bu mekanizmayla Aristoteles, ortamı, hem devindirici güç, hem de bir 

direnç olarak kullandı. Onun kendini inandırdığı tek şey, devindirici kuvvetin 

devindirdiği cisimle sabit fiziksel temas halinde bulunma zorunluluğu değildi, 
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aynı zamanda, devinimi frenlemek ve yavaşlatmak için bir direnç ortamının 

varlığı da esastı; çünkü, bu olmasa, devinim ne sonlu, ne de art arda (ardışık) 

olabilirdi. Belki bir an için -anlık- bir devinim söz konusu olabilirdi ki, bu da 

saçmaydı. Ortamın yoğunluğu arttıkça, devinime karşı direncin artacağı; 

yoğunluk azaldıkça da, direncin azalacağı açıktı. Ortamın yoğunluğundaki 

belirsiz bir azalma, hızda da, bununla orantılı ve belirsiz bir artışa yol 

açacağından, Aristoteles, bir ortamın, bir boşluk (vakum) bırakarak, tamamen 

ortadan kalkması halinde, devinimin bir an için –anlık- (ya da kendi deyimiyle, 

herhangi bir oranın ötesinde) olacağı sonucuna vardı. İnancına göre, boş bir 

uzayın varlığı halinde ortaya çıkacak bu ve diğer saçma sonuçlar, onun, hangi 

biçimde olursa olsun, boşluğun (vakumun) varlığına şiddetle karşı çıkmasına 

yol açtı. Dünya, zorunlu olarak, ay altı bölgesindeki her yer dört öğenin 

birleşimi olan cisimlerle bunun ötesindeki uzaysa değişmez, tanrısal eterle 

dolu, bir ‘plenum’du (Grand, 1977: 41-42). 

Ayrıca, Aristoteles boşlukta devinimin mümkün olamayacağını savunur, 

daha doğrusu, o, devinimi idealleştirmez. Ona göre, boşluğun varlığı devinimin 

varolması koşuluyla zorunlu değildir. Eğer boşluk olsa tek bir nesne bile 

devinemez, durağanlık zorunlu olur. Çünkü bir yerden  başka bir yere doğru 

devinmenin nedeni olan doğal yer yoktur.  

Aristoteles’in boşluğun olmadığı iddiasını temellendirmek için sorduğu 

sorular bir sonraki paradigmayı hazırlar niteliktedir. Ona göre, boşlukta doğal 

yer olamayacağından devindirilen cismin herhangi bir yerde durmasının bir 

gereği yoktur. Dolayısıyla, cisim durağansa hep öyle kalacak, devinimli ise 

daha güçlü bir nesne engellemedikçe sonsuza kadar yer değiştirmek zorunda 
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kalacaktır. Boşluğun çekiminden dolayı boşluğa doğru gitmek de doğru 

değildir. Çünkü, boşlukta bu çekim her yerde aynı olacaktır, dolayısıyla her 

yana gidecektir. 

Aristoteles, fırlatılan nesnelerin fırlatıcı ile teması kesildiği halde 

nesnenin devinimini sürdürüyor olması konusunu açıklamaya çalışan, “bir 

tepki yüzünden ya da hava itildiği için atılan cismi kendi doğal yerine götüren 

devinimden daha hızlı bir devinimle itiyor olduğundan” gibi diğer 

yaklaşımların da boşluğu kabul edemeyeceklerini söyler. Çünkü, boşlukta 

bunlardan hiçbiri olamayacağından, orada hiçbir yer değiştirme de 

olamayacaktır (Aristoteles, 2001: 215a, 13-23). 

Aristoteles, burada Platon’un şu sözlerine gönderme yapmaktadır; 

Devinmekte olan bir cismin gidebileceği boşluk olmadığına, içimizdeki 
havayı da dışarıya verdiğimize göre bu havanın bir boşluğa gitmediği, fakat 
etrafındaki havayı ittiği herkesin açıkça bildiği bir şeydir. İtilen havada kendi 
etrafındaki havayı iter ve bu baskı altında her şey nefesimizin çıktığı yere daire 
şeklinde geri döner, oraya girer ve dönen bir çark gibi, durmaksızın devam eder, 
gider çünkü boşluk yoktur (Jowet, 1964: 661-Timaeus79). 

  
Aristoteles için önemli olan bu evrendeki gerçek cisimlerin gerçek 

hareketleridir. Gerçek cisimler ancak dirençli ortamda devinirler. Ortamların 

dirençleri ise doğal olarak birbirlerinden farklıdır. Örneğin, bir cisim suda 

havadakine göre daha yavaş hareket eder, çünkü suyun cisme  daha fazla 

direnci vardır. 

Aristoteles, tüm diğer şartlar aynı kalmak kaydıyla, doğal devinimde, 

hızın, cismin ağırlığıyla doğru orantılı , içinde devindiği ortamın yoğunluğuyla 

ters orantılı; devinim zamanının ise, ortamın yoğunluğuyla doğru, cismin 

ağırlığı ile ters orantılı olduğu sonucunu çıkardı. Örneğin,bir cismin hızı, 

ağırlığı ikiye katlanarak (ancak ortam sabit tutularak), ya da ortamın yoğunluğu 
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yarıya indirilerek (ve cismin ağırlığını sabit tutarak) iki katına çıkarılabilirdi. 

Benzer biçimde, devinim zamanı, ya ortamın yoğunluğunu ikiye katlayarak 

(ancak ağırlığı sabit tutarak),ya da cismin ağırlığını yarıya indirerek (ve 

ortamın yoğunluğunu sabit tutarak) iki katına  çıkarılabilirdi (Grand, 1977: 40). 

Sonuçta cisim, içinden geçtiği nesne cisimden ne denli bağısız, nedenli az 

engelleyici, nedenli seyrekse o denli hızlı olacaktır. 

Devindiren, hep bir şeyi, bir şeyde ve bir şeye değin devindiriyor.  çünkü, 

bir nesne ancak belli bir nicelikte ve belli bir nicelik içinde gerçekleştirilmiş bir 

devinimi geride bırakır, O halde, A devindiren, B devinen, C devinilen 

uzunluk, D içinde devinilen zaman olduğunda; (Aristoteles, 2001: 249b-27, 

250a) devinimin, ortam,  zaman ve uzunluk ile bağıntısı şu şekilde olacaktır;  

 

A, 2C           uzunluğunda        D zamanında            ½ B devinecektir.  

 A, C                       “                  ½ D      “                  ½ B        “ 

 A, ½ C                   “                  ½ D      “                  B            “ 

 ½ A, C                   “                 D          “                 ½ B        “       

   (Ross, 2002: 110).  

Aristoteles’in ulaştığı varsayılan devinim bağıntısı, aslında Aristoteles’in 

yazdıklarını yorumlayanlar tarafından ortaya konulmuştur. Aksi halde 

Aristoteles’in yazılarında böyle bir formülasyona rastlanmamakla birlikte 

benimsenen şekli şöyledir; 

V (Hız) = F (Kuvvet) / R (Direnç) 

 Bu formüle göre hızla kuvvet doğru orantılı, ama hızla direnç ters 

orantılıdır. Doğal devinimde kuvvet cismin ağılığına eşit olduğu için 
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yukarıdaki formülü  V = A (Ağırlık) / R olarak yazmak mümkün. Zorunlu 

devinimde ise direnç cismin ağırlığına eşittir ve bu nedenle yukarıdaki genel 

formül zorunlu devinim için şu şekilde yazılabilir: V = F / A. 

Aristoteles’in bu yaklaşımından çıkarılacak sonuçlardan biri şudur; doğal 

devinimde direnç sabitken (aynı) aynı yükseklikten aynı anda bırakılan iki 

cisimden daha ağır olanın düşme hızı hafif olanın düşme hızından daha fazla 

olacaktır. Örneğin, aynı yükseklikten aynı anda bırakılan bir taş bir yaprağa 

göre daha önce yere değecektir, çünkü taş yapraktan daha ağırdır. Ya da bir 

cismin düşme hızı on birim ise, o cismin iki katı ağırlığında olan başka bir 

cismin düşme hızı yirmi birim olacaktır. 

Bir taş yukarıya doğru fırlatıldığında, hortum-girdap olayının yardımı ile 

zorunlu devinimini sürdürürken bir süre sonra hava kütlelerindeki devindirici 

güç azalır ve taşın devinimi belli bir noktada son bulur. O noktadan sonra taş 

doğal yerine dönmek için doğal devinimini gerçekleştirmeye başlar. Yere 

düşerken, güce, olanağa bağlı olarak hızı artacaktır. Bunun nedeni, onun doğal 

olarak hem hafif hem ağır olmasıdır. Hafif olarak, yukarıya doğru itildiği ve 

güce, olanağa bağlı kaynaktan etkilendiği sürece devinimi taşıyacak, ağır 

olarak da yine güce, olanağa bağlı olarak yere doğru devinimi taşıyacaktır. 

Yani güç, olanak her iki yönde de bir biçimde havaya bağlı olarak kendini 

gösterecektir. Aristoteles, engellenmeyen cisimlerdeki hız artışının sadece yere 

doğru düşen ağır cisimlerde değil, aynı zamanda yukarıya doğru yükselen hafif 

cisimlerde de görüleceğini, üstelik büyük parçalardaki hız artışının daha fazla 

olacağını düşünür (Aristoteles, 1997: 311a, 19-21 / 294a, 13-15).  
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2.2.3.Devinimin Koşulları: Uzam ve Zaman 

2.2.3.1. Uzam  
 

Fizik’teki uzam32
 öğretisi bir uzay33 öğretisi değildir. Aristoteles yalnızca 

burada değil hiçbir yerde uzay hakkında çok fazla bir şey söylemediği gibi,  bu 

konuda bir teorisi olduğunu da söylemez. Fakat, uzam hakkında pek çok şey 

söyler. Çünkü, uzam kavramı Aristoteles için özel bir öneme sahiptir (Ross, 

1966: 54). Aristoteles’in, uzama verdiği önem, şu sözlerinden anlaşılmaktadır;  

..doğa bilimci ‘sonsuz’ üzerine olduğu gibi aynı biçimde ‘uzam’ üzerine 
de bilgi edinmeli; var mı, yok mu,nasıl var, ne? Nitekim herkes var olanların bir 
uzamda var olduğunu kabul ediyor (‘var olmayan’ hiçbir yerde yok; keçigeyik ya 
da sphinks nerede?). Üstelik ‘yer değiştirme’ adını verdiğimiz en genel ve en 
başta gelen devinim ‘yere göre ve yer açısından’ devinimdir. (Aristoteles, 2001: 
208a, 28-33).   

 
Diğer taraftan Aristoteles, cisimden bağımsız uzamın, dolayısıyla 

devinimin ve zamanın (hatta boşluğun) olamayacağını; bütün bunların 

varlıklarının belli bir cisme bağlı olduğunu düşünür. Uzam, cisme bağlıdır ama 

cisim uzama bağlı değildir. Aristoteles, uzamın cisim olmadığını ve onu işgal 

eden cisimden farklı bir şey olması gerektiğini “bir cismin olduğu yerde bir 

başka cisminde meydana gelebilmesi olgusuyla kanıtlar” (Ross, 2002: 107). 

Ateşin doğal devinim yönünün ‘yukarı’, toprağın ise ‘aşağı’ doğru 

olduğu örneğindeki gibi öğelerin belli yerlere devinme ve belli yerlerde durma 

şeklindeki doğal eğilimleri Aristoteles’in bir şeyin bir başka şeyle paylaştığı 

                                                           
32 Uzam (yer, Latince; extensio, Yunanca; topos); zaman içinde varolup, fiziki mekanda yer 
işgal etme anlamına gelmektedir. Başka bir ifadeyle, algılanan cisimsel nesnelerin temel 
niteliği, uzayda yerleşmiş olan ve uzayın bir bölümünü dolduran cisimlerin niteliğidir. Buna 
göre uzam, elle tutulabilir, değiştirilebilir, bölünebilir, devindirilebilir olup, şekli ve büyüklüğü 
olan maddenin yer kaplama özelliğidir.  
33 Uzay (mekan, Latince; spatium); varolanların içinde yer aldığı tüm sınırlı büyüklükleri içine 
alan uçsuz bucaksız büyüklüktür. Başka bir ifadeyle, içinde bir cismin bulunabileceği yerlerin 
tümünü gösteren kavram, bütün varolanları içinde bulunduran şeydir.  Boşluk, hiçlik 
durumudur. Sonsuz ortam, sonsuz büyük kap, ya da haznedir. Üç boyutu, yani eni, boyu ve 
derinliği olan hacimdir.   
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‘ortak yer’ ile onun asıl, ya da kendine  mahsus olan doğal yerini birbirinden 

ayırmasına neden olur. 

Ona göre, doğal cisimlerin ve ateş, toprak, bu gibi yalın cisimlerin yer 

değiştirmesi de yalnızca ‘uzam’ diye bir şeyin var olduğunu değil, aynı 

zamanda uzamın belli bir güç, olanak taşıdığını da gösterir. Çünkü her nesne 

engellenmedikçe kendi yerine gidiyor, kimi yukarı kimi aşağı. Bunlarsa, yani 

yukarı, aşağı ve altı durum içinde öteki geri kalanlar Aristoteles’e göre yerin 

türleri, bölümleridir. Bunlar yalnızca bize göre yukarı, aşağı, sağ, sol değildir, 

çünkü bizim için bunlar her zaman aynı değiller, hangi yöne dönsek o duruma 

göre değişirler. Bu yüzden, bizim için çoğu kez sağ, sol, yukarı, aşağı, ön, arka 

aynı olur. 

Fakat yerin türlerinin, bölümlerinin her biri doğada kendi başına 

belirlenmiş durumdadır; yukarı rasgele bir şey değildir, alevin ve hafif olanın 

gittiği yerdir; aynı biçimde aşağıda rasgele bir şey değildir, ağırlık taşıyan ve 

topraktan olan şeylerin gittiği yerdir; dolayısıyla bu yerler yalnız durumca 

değil; olanak, güç açısından da farklıdır. Aristoteles cisimlerin dışında ‘yer’ 

diye bir şeyin olduğunun, her duyulur cismin bir yerde olduğunun bunlardan 

çıkarılabileceğini ifade eder.  

Aristoteles, ‘her şeyin bir yerde bir uzamın içinde olduğu inancından 

ötürü var olanlar için ilkin bir uzam olmasını gerektiği’ görüşüne sahip olan 

Heseidos’un34 söyledikleri doğru olması durumunda, uzamın gücünün, 

                                                           
34 M.Ö. 700’lü yıllarda Yunanistan'ın orta kesimindeki Boiotia bölgesinde çobanlık yaparak hayatını 
kazanan Hesiodos, eski Yunan dinini ve geleneklerini tanıtan şairlerin başında gelir. Tanrı soylarını, 
tanrıların yetki ve şeref alanlarını belirlemiş ve kişiliklerini betimlemiş olduğu Tanrıların Doğuşu 
(theogony) ve çobanlık sanatını anlattığı İşler Güçler adlı eserlerinin günümüze kadar ulaşmıştır. Çağdaşı 
Homeros'un şiirlerinde kahramanlık erdemi vurgulanmışken, Hesiodos'unkilerde çalışkanlık erdeminin 
diğer erdemlerin önüne yerleştirilmiş olduğu görülmektedir. 
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olanağının harika, hayranlık verici olacağını ve onun her şeyden önce gelen bir 

şey olmasını gerektireceğini düşünür (Aristoteles, 2001: 208b-27).  

 Nesneler onsuz olamıyorsa, o ise nesneler olmadan olabiliyorsa onun 

nesnelerden daha önce olması zorunludur. Aristoteles’e göre, “aslında her şey, 

birbiri içinde bir yerler yuvasındadır. Fakat, uzamın asıl yeri, onu dolaysız 

olarak kapsayan şey, yani başka hiçbir şey kapsamayan şeydir. Bu da uzamın 

ilk tanımı sayılabilir” (Ross, 2002: 107). 

Uzamın içlerinden biri olması zorunlu olan dört şey vardır:  

� Ya bir form, (morphe)  

� Ya bir madde,  

� Ya sınırlar arasındaki bir ara-nesne,  

� Ya da sarılan cismin büyüklüğü dışında hiçbir aralık yoksa sınırların 

kendisi.  

Aristoteles’e göre yer, ne madde ne de formdur. Çünkü biçim ile madde 

nesneden  ayrılamaz, oysa yer ayrılabilir (Aristoteles, 2001: 209b, 21-27). 

Uzam, “yer değiştiren nesnenin dışında değişik bir şey olarak bulunan bir ara-

nesne de değilse, zorunlu olarak; dört şey içinde geri kalanıdır, yani saran 

cismin, sarılan cisimle bitiştiği sınır. ‘Sarılan cisim’den kastettiği ise uzam 

açısından devinebilen cisimdir” (Aristoteles, 2001: 212a-3). Uzam içindeki 

nesne devinimli veya devinimsiz olabilir, fakat uzam daima devinimsizdir. O, 

saran nesnenin doğrudan, ilk devinimsiz sınırıdır Nasıl, kap taşınabilen bir 

uzam ise aynı şekilde uzamda taşınamayan bir kaptır. Bunun için ırmaktaki 

tekne gibi devinen bir nesnenin içinde olan bir şey devindiğinde ve 

değiştiğinde o şey kendini saran nesneyi bir uzamdan çok, bir kap olarak 
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kullanır. Oysa yerin devinimsiz olması gerekir, bunun için uzam daha çok 

ırmağın tümüdür, çünkü ırmak, içindekiler sürekli devinim halinde olsalar da, 

bütün olarak devinimsizdir, onun yeri hiç değişmez (Aristoteles, 2001: 212a, 

14-21). 

Aristoteles’teki uzamın, ‘bir cismin belli bir zaman içinde varolduğu 

devinimsiz sınır’ olduğu tanımı doğru kabul edilirse, bu durumda hiçbir şekilde 

boş uzam olmaz. Dünyanın hatta evrenin dışında bir uzamda olamaz. Çünkü 

uzam kapsayıcı cismin iç sınırıdır. Fakat, yukarıda gördük ki, Aristoteles bir 

cismin kabını ve kap içerisindeki yerini birbirinden ayırdı. Bir akıntı tarafından 

taşınan bir tekne durumunda, akıntı -kendisi devinerek- teknenin uzamından 

çok kabıdır. Uzam, o zaman, kapsayıcının dışarıya doğru göz önüne alınan ilk 

devinimsiz sınırıdır. Aristoteles’e göre söz konusu edimsel durumda bütün 

ırmak teknenin ve teknedeki herkesin uzamıdır. Çünkü bütün ırmak 

dinginliktedir  yani duradurmaktadır. Buradan, evrendeki her şeyin bir 

uzamdayken evrenin bir uzamda olmadığı anlaşılıyor (Ross, 2002: 108). Çünkü 

devinim yer değiştirme şeklinde olur. Evrenin kendisi ise ileriye doğru 

devinemez, sadece  dönebilir, yani dairesel devinim yapabilir. 

Uzam devinimsiz düşünülemeyeceğinden, devinimsiz olan (tanrısal olan) 

uzamda değildir. Zaten, Aristoteles’e göre, uzam, içerenle içerilenin sınırı 

olduğundan ve evren hiçbir şeyin içinde olmadığından, ama her şeyi 

kuşattığından, evren, -bütün- herhangi bir yerde olamaz. Bundan dolayı evren, 

eşyanın hepsi, gerçek anlamıyla devinemezdir. Yalnız onun parçaları yer 

değiştirir. Aristoteles’in açıklaması şöyledir; 

Ne var ki ‘her şey’ ile ‘bütün’ün dışında her şeyin ötesinde hiçbir şey yok, 
bu yüzden de bütün nesneler evrende-gökyüzünde, çünkü evren-gökyüzü her 
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şey. Ne var ki uzam, evren değil, evrenin-gökyüzünün sınırı olarak, devinen 
cisme bitişik olan bir şeydir. Bunun içinde yeryüzü suyun içinde, su havanın 
içinde, hava aitherin (ateşin) içinde, aither gökyüzünün-evrenin içinde, gökyüzü 
artık başka bir şeyin içinde değildir (Aristoteles, 2001: 212b,16).  

 
Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, bütün olarak düşününce evren ancak 

bulunduğu yerde dönebilir; gerçekten, göğün, yukarıdan aşağıya değil, fakat 

dairesel olarak hareket eden kısımları vardır ve yoğun veya hafif olanlardır ki 

aşağı ve yukarı doğru devinirler. Ona göre, ayrıca cisimler ağırlık ya da hafiflik 

taşıyorsa bütün evrenin bir sınırı ya da ortası olmak zorundadır. Evrenin bir 

sonu olmasa, ortası, sınırı olmayan; yukarısı-aşağısı olmayan bir yerde, 

cisimler içinde bir yer değiştirme yeri olmayacaktır. Demek ki uzam olmayınca 

da devinim olamaz. Çünkü devinim ya doğaya göredir ya da doğaya aykırıdır; 

bunları belirleyen de cisimlerin kendi doğal yerleriyle onlara yabancı yerlerdir 

(Aristoteles, 1997: 276a-6).  

  Aristoteles yaptığı tanımla, cisimleri birbirinden ayıran boş bir uzam 

fikrini reddederek, devinim boşluğu gerektirmeyeceğini ileri sürer. O, boşluk 

konusunu ‘Gökyüzü Üzerine’de incelemeye geçmeden önce bu konuda ileri 

sürülen görüşleri değerlendirir. Ona göre;  

Anaksagoras ve Empedokles gibi, boşluk olduğunu iddia etmeyen 
düşünürlerden bazıları hafif ile ağır konusuna hiç deyinmediler, bazıları 
(Aristoteles bazıları derken yine Platon’nu kastetmektedir. -Timaios-92-) ise 
boşluk olduğunu iddia etmedikleri halde, belirleme yaptılar ama niçin bazı 
cisimlerin mutlak anlamda hafif, bazılarının ağır olduğunu; niçin bazılarının hep 
yukarıya bazılarının hep aşağıya gittiğini onlarda söyleyemediler. Ayrıca kimi 
cisimlerin daha büyük kütle taşımalarına karşın daha küçük cisimlerden daha 
hafif olanları konusuna hiç değinmediler; onların söyledikleri ile görünenlerin 
nasıl uyuşacağı konusu da açık değildir” (Aristoteles, 1997: 309a-18). 

   
Aristoteles için, boşluk yüzünden yukarıya gidilmesi, ama boşluğun 

kendisinin yukarıya gitmemesi de tutarsızdır. Ne var ki boşluk doğal olarak 

yukarı gitse, doluda aşağı, öteki nesneler için de her iki yana yer değiştirme 

nedeni bu olsa, o zaman bileşik nesnelerle ilgili olarak, niçin kimi cisimler 
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hafif kimi cisimler ağır diye ve boşluk ile doluluğun ayrılmamasının nedeni ne, 

diye araştırma yapılması gerekir. -Sanki kendisi bir tür yer değilmiş gibi, 

boşluk için bir yer kabul etmek ise us dışıdır. Madem boşluk deviniyor, onun 

oradan çıkacağı ve oraya gireceği bir yer olması zorunludur-(Aristoteles, 1997: 

309b-17). 

Sonuç olarak Aristoteles, ne mutlak anlamda ne seyreklik anlamında ne 

de olanak halinde ayrı başına bir boşluk varolmadığına göre yer değiştirme 

nedenine ısrarla ‘boşluk ‘ adı verilemez (Aristoteles, 2001: 217b, 21-23).        

Onun sorduğu bir başka soru şudur; boşluk uzamdan hiç de farklı değilse, 

kütle özelliklerinden bağımsız diye, niçin her bir nesnenin kütlesinin dışında 

nesneler için bir uzam koymak gereksin? Kütlede bu tür eşit başka bir aralık 

olsa bile hiç fark etmez. Ayrıca devinen nesnelerde boşluk diye bir şeyin 

açıkça olması gerekirdi, oysa, ona göre evren içinde hiçbir yerde boşluk yok! 

(Aristoteles, 2001: 216b-15) Çünkü devinim varsa boşluğun da olması  zorunlu 

değildir (Aristoteles, 2001: 214a-26). Ona göre, kimilerinin ileri sürdüğü gibi 

bu biçimde ayrı başına bir boşluk yoktur. Yalın cisimlerden her birinin yer 

değiştirmesi doğa gereği ise, boşluğun yer değiştirmenin nedeni olamayacağı 

açıktır (Aristoteles, 2001: 214b-12). “İyi incelendiğinde ‘boşluğun varlığı 

devinimin varolması koşuluyla zorunludur’ diyenler için tam tersi söz 

konusudur,  çünkü boşluk olsa tek bir nesne bile devinemez” (Aristoteles, 

2001: 214b- 28).  

Anlaşılıyor ki Aristoteles; 

� cisimlerden ayrı bir boşluk olmadığını,  

� cisimler tarafından işgal edilen bir boşluk olmadığını, ve  
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� cisimlerin içinde bir boşluk olmadığını ileri sürer (Ross, 2002: 110). 

 Sonuç olarak, devinim boşluğu gerektirmez; o daima farklı cisimler 

arasında bir yer değiştirmedir; bir cismin her daralması onu kuşatan cismin 

genişlemesiyle mümkündür, o şekildeki ne cisimlerin içinde, ne de dışında 

hiçbir zaman boşluk yoktur.  

Özetlemek gerekirse, Aristoteles’e göre; 

1) Uzam, onu işgal eden cisimden farklıdır, 

2) Uzam, cisimden bağımsızdır, 

3) Uzam, cisimlerin dışındadır, 

4) Uzam, belli bir güç olanak taşır, 

5) Her duyulan cisim bir uzamdadır, 

6) Nesneler uzamsız olamaz, oysa uzam nesneler olmadan da olabilir, 

7) Evrendeki her şey bir uzamdadır, oysa evren bir uzamda değildir, 

8) Uzam asla yok olmaz, oysa uzam içindeki nesneler yok olabilirler, 

9) Uzamın yeri onu dolaysız kapsayan şey, yani başka hiçbir şey 

kapsamayan şeydir, 

10)  Uzam, bir cismin belli bir zaman içindeki, varolduğu sınırıdır,  

11)  Uzam, ne maddedir nede form, 

12)  Uzam devinimsizdir, ama uzam devinimsiz düşünülemez, 

13)  Devinimsiz olan (tanrısal olan) uzamda değildir, 

14)  Devinim boşluğu gerektirmez, 

15)  Saran nesnenin doğrudan/ilk devinimsiz sınırı, işte uzam bu.
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2.2.3.2. Zaman  

Aristoteles, varolanların sürekli değişimini, bunun nasıl oluştuğunu yani 

azalıp çoğalmalarını, başkalaşmalarını ve özellikle yer değiştirmelerini 

‘zaman’ kategorisiyle bağlantılı olarak ‘devinim’ kategorisi çerçevesinde 

incelemiştir. Onda, zaman; geçmişten şimdiye, şimdiden de geleceğe doğru 

tersine çevrilemez bir şekilde değişen olaylar bütünüdür. Geçmişle şimdiyi 

bağlayan ise şimdiki ‘an’dır (Aristoteles, 2001: 222a-10).  

Olaylar bütününün geçmiş, şimdi ve gelecekle bağıntısı öncelik ve 

sonralık sıralamasından ibarettir. Bir şeyin bir başka şeyden önce geldiğini 

değişik yollarla olur. İlk ve tam anlamıyla, zaman bakımından, bir şey eski  

veya diğerinden daha eski olarak adlandırılır; eski veya daha eski olmaklık 

zamandan dolayıdır (Ackrıll, 1963: 14a-26). 

Aristoteles ne zamanın evren bütününün devinimi olduğunu söyleyen 

Platon’un yaklaşımını35 ne de zamanın gökçemberin kendisi olduğunu 

söyleyen Phythagorascıları, özelliklede Arkhytas’ın yaklaşımını, doğru 

bulmaz. Çünkü, ona göre zaman yer değiştirme değildir. Zaman bütün 

evrenin dış çemberidir diyenlerin yaklaşımının da son derece zayıf olduğunu 

söyler (Aristoteles, 2001: 218a).  

Zaman her yerdedir, çünkü zaman devinimin bir özelliğidir. Dünya, 

Güneş ve gökküreler devinimin konusudur. Zaman ve devinim hem 

potansiyel hem de aktüel olduğundan aynı genişliktedir. Zamanı gökkürelerin 

devinimi olarak düşündüren şey, yer değiştirmenin zamanla 

                                                           
35 Platon'da, zihnin varolanları bir bütün olarak ve birden kavrayamamasının bir sonu olan 
zaman, değişmez ve zaman dışı olan idealar dünyasının yetkinlikten yoksun bir taklididir. 
Başka ifadeyla, zaman zihne özgü bir ürün olup, zihnin fonksiyonlarına bağlıdır. 
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ölçülmesindendir. Zamanın kendisi bir daire gibi düşünülür, çünkü dairesel 

devinimle ölçülür ve ölçer (Ross, 1966: 391-392).  

Görüldüğü gibi zamanın ölçümü de başlı başına bir sorundur. Ölçüm söz 

konusuysa, bir ölçüt gereklidir. Aristoteles için doğrusal devinim, zamanın 

ölçümü için yeterli değildir. Çünkü doğrusal devinim doğal değildir. Nedeni 

ise;  doğrusal devinim doğal ise hızlanacak,  zorunlu ise yavaşlayacaktır. Hem 

doğal (herhangi bir dış kuvvetin etkisinde kalmayan) hem de tekbiçimli (hızı 

ve yönü Değişmeyen) olan devinim dairesel devinimdir. Bu bağlamda, dairesel 

devinim yapan göksel küreler doğal devinimin tek ve en güzel örneğini 

oluştururlar. Sonuçta  özellikle güneş ölçüm için en uygun ölçüt olarak 

karşımıza çıkmaktadır    

Ölçüm için gerekli olan özellik sabit olmaklıktır. Bu anlamda ne nitelik 

değiştirme ne büyüme ne de oluşma sabit değildir, sabit olan yalnızca yer 

değiştirmedir. Bunun için zaman gökçemberin devinimi diye de düşünülüyor, 

çünkü öteki devinimler onunla ölçülüyor, zaman da bu devinimle ölçülüyor. 

Bundan ötürü de, insanların yapıp-etmelerinin çembersel olduğunu söyleyen 

alışıla gelmiş bazı deyişler var, bu doğal devinimleri olan, oluşup-yokolan 

nesneler için de geçerlidir. Böyle söylenmesinin nedeni, bütün bunların 

zamanla değerlendirilmesi ve sanki çembersel bir yoldaymış gibi bir sonları ve 

bir başlangıçları olmasındandır. Zamanın kendisi de bir çember diye 

düşünülüyor olmasının nedeni, zamanın bu tür bir yer değiştirmenin ölçüsü 

olması ve kendisinin de böyle bir yer değiştirme ile ölçülüyor olmasıdır. 

Dolayısıyla ‘nesnelerin oluşları bir çember oluşturuyor demek, ‘zamanın 

çembersel bir akışı var’ demektir. Aristoteles, ölçünün yanında, ölçülenle 
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birlikte görünen başka hiçbir şeyin olmamasından dolayı, evren bütünün bir 

ölçü çokluğu olabileceğini ifade eder (Aristoteles, 2001: 223b-21, 224a-1) 

Aristoteles’e göre, zaman bir değişme türü olarak düşünülür. Her 

nesnenin değişmesi ve devinimi salt o değişen nesnenin içindedir ya da o 

devinen, değişen nesnenin bulunduğu yerdedir. Oysa zaman hem her yerde 

hem de her nesnede aynı biçimdedir. Değişme ise daha hızlı, daha yavaş 

olabilir, zaman ise öyle değil; çünkü hızlı ile yavaş aslında zaman ile 

belirleniyor, kısa zaman içinde çok devinen nesne hızlı, daha yavaş olur, 

zaman ise ister nitelik ister nicelik yönünden olsun zamana başvurularak 

belirlenemez, bu yüzdende zaman bir değişme değildir; çünkü hızlı ile yavaş 

aslında zaman ile belirleniyor, kısa zaman içinde çok devinen nesne hızlı, 

uzun zaman içinde az devinen nesne yavaştır. Demek ki zaman bir devinimde 

değildir.  

Değişmeyi görünce, zamanın geçtiğini söyleyebiliriz. Çünkü, zaman ve 

değişim birlikte algılanır, bu algılamanın duyusal deneyimle olması zorunlu 

değildir, zihinsel etkinlikle yani düşünerek gerçekleşebilir. Bunun terside 

mümkündür, zamanın geçtiğinin farkına vardığımızda, değişmenin de farkına 

varırız. Bu yüzdendir ki, zaman değişmeyi kuşatır (Ross, 1966: 385-386). 

Aristoteles’e göre, zamanı yalnızca devinim veya değişim ile 

özdeşleştirmek olanaksızdır. Ona göre, zamanın bir devinim olmadığı çok 

açıktır. Ne var ki zaman  değişmeden bağımsız da değildir (Aristoteles, 2001: 

218b 18-21).  

Zaman devinim değildir ama devinimin bir ölçüsüdür(Aristoteles, 2001, 

219b-2) ve zaman değişmeyi gerektirir. Demek ki zaman yer değiştirmeyi ve 
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yer değiştiren nesneyi izliyor; nitekim hem devinim hem de yer değiştirme, 

yer değiştiren nesne aracılığıyla birlik taşıyor (Aristoteles, 2001: 220a-5). 

“ ‘Zaman daha önce ile daha sonraya göre bir devinim ölçme sayısıdır ve 

süreklidir’ çünkü sürekli olan bir şey, devinime aittir” (Aristoteles, 2001: 

220a 24-26). Fakat söz konusu olan  sayı arı sayı değil, ama sayıların sayısı 

anlamında sayı, yani devinimin sayılabilir yanıdır. Ayrıca, zaman 

sürekliliktir, aynı devinimin bir süreklilik olduğu gibi. Aralıklı noktalardan 

oluşmaz ve biz değişimde kapsanan anları –daha doğru ifadeyle şimdileri- 

sayamayız. Çünkü değişim safhaları tek tek zaman noktalarından oluşmaz. 

Biz zamanı yaşarken,safhalar çokluğunun bilincine varıyoruz. Bu yüzden 

zaman, değişim veya devinimin safhalarının ayrımını olanaklı kılmamızı 

sağlayan yanıdır. Bunun yanı sıra, “devinimin daha az ve daha çoğunu da 

zamanla ayrımsarız” (Ross, 2002: 112). 

 Devinimsiz ve sonsuz olan şey zaman dışıdır. Sadece devinmekte olan 

veya devinebilme yetisine sahip olabilme eğiliminde duradurmakta yani 

dinginlikte olan şeyler zamandadır. Devinim sonsuz olduğuna ve zamanda 

olduğuna göre,zamanında sonsuz olması gerekir. Diğer bir ifadeyle, zaman 

ezeli ve ebedidir. 

Aristoteles için, zamanla ilgili olarak sorulması gereken bir başka soru 

ise şudur; acaba ruh olmasa zaman olabilir mi? Ona göre, sayı sayanın varlığı 

olanaksız olduğunda, sayılabilir bir şeyin olması da olanaksızdır, dolayısıyla 

sayının da olmayacağı açıktır; çünkü sayı, sayılan ya da sayılabilir olan şeydir. 

Ruh ve ruhtaki akıldan başka hiçbir şeyin sayması doğal değilse, ruh 

olmadığında bir zaman olması olanaksızdır; varsayalım ki zaman, devinimin 
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ruhtan bağımsız var olmasının olası olması gibi, bir tür var olan olsun! Ama 

‘daha önce’ ile ‘daha sonra’ bir devinim içinde var, bunların sayılabilir olması 

da zamanı oluşturuyor (Ross, 1966: 391). 

Sonuç olarak, Aristoteles’e göre, sayacak bir şey  olmazsa sayılacak bir 

şey de olmaz. O halde sayıda olmaz.  Var olan bir şey kalırsa, o halde bu 

zaman olmayacak, fakat onun taşıyıcısı olan devinim olacaktır, yani yine de 

devinim olacak, fakat onun sayılabilir cephesi olmayacaktır (Ross, 2002: 113). 

Zaman ve devinimin ne oldukları ya da olmadıkları konusunda bir 

karşılaştırma yapacak olursak devinimle zaman arasındaki karşıtlıklar 

tablosu şu şekilde oluşacaktır;   

1) -Zaman bir tektir (Ross, 2002: 111). 

-Bir çok devinim vardır (Ross, 2002: 111).  

2) -Zaman hızlı ya da yavaş olamaz. Hep aynıdır (Aristoteles, 2001: 218b-15). 

-Değişim daha hızlı, daha yavaş olur (Aristoteles, 2001: 218b-15)  

3) -Zaman hem her yerde hem de her nesnede aynı biçimdedir (Aristoteles, 

2001:.218b-14).  

-Devinim ve değişim, devindiği ve değiştiği nesnenin içindedir, nesnenin 

bulunduğu yerdedir (Aristoteles, 2001: 218b-11). 

4)  -Zaman’a ‘çok’ ,‘az’, ‘uzun’, ‘kısa’ denir. Çünkü sürekli olduğundan ötürü 

‘uzun’, ‘kısa’,  bir sayı olduğundan ‘az’, ‘çok’dur (Aristoteles, 2001: 

220b). 

      -Devinim’e‘yavaş’,‘hızlı’denir(Aristoteles,2001:220b). 
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Devinimle zaman arasındaki aynılıklar tablosu şu şekilde oluşacaktır; 

 5) -Zaman süreklidir. Çünkü o sürekli bir devinim tarafından işgal edilir (Ross, 

2002: 112).  

     -Devinim süreklidir. Çünkü sürekli bir uzay boyunca olan devinimdir (Ross, 

2002: 112).  

6) -Önce’ ve ‘sonra’ zamana işaret eder (Ross, 2002: 112).  

    -Önce’ ve ‘sonra’ devinime işaret eder-hatta uzaya da- (Ross, 1966: 63,64 - 

2002, 112) 

7) -Zaman asla kesilmeyecektir (Ross, 2002: 113). 

    -Devinim de asla kesilmeyecektir (Ross, 2002: 113). 

Devinimle zaman arasındaki farklılıklar tablosu ise şu şekilde 

oluşacaktır; 

1) -Geçmiş ve gelecek, zamanın parçaları olarak zamandadır (Ross, 2002: 

112). 

     -Olaylar ise zamanla ölçülebilir olmaları dolayısıyla zamandadır (Ross, 

2002:112). 

2) -Zaman hem kendi sürekliliğine hem de parçalarına ayrılması dolayısıyla 

şimdiye bağlıdır. Ama, şimdiler zamanın parçaları değildir (Ross, 2002: 

112).  

     -Devinim, devinen cisme bağlıdır. Doğrunun noktaya bağlı olması gibi. 

Tıpkı, noktaların, doğrunun parçaları olmaması gibi, devinen cisimde, 

devinimin parçası değildir (Ross, 2002: 112). Çünkü; en küçük doğru 

olmadığı gibi en küçük zaman da olmaz (Aristoteles, 2001: 220a, 32-30). 
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3) -Zaman, kendisinin sayı olduğu devinim, oluş veya yok oluş ya büyüme  

veya nitelikçe değişme ya da yer değiştirme olabilir (Ross, 2002: 113) . 

    -Ancak devinim doğal olarak, seyrini değiştirmeyen tek devinim türü, kendi 

temel  türü olan yer değiştirme devinimi ile ölçülür (Ross, 2002: 113). 

4) -Madem zaman devinim ölçüsü, durağanlığında [ilineksel anlamda ] ölçüsü 

olacaktır (Aristoteles, 2001: 221b-7).  

   -Fakat zaman, kendisiyle saydığımız şey (yani saf sayı) anlamında sayı 

değildir, sayılan şey anlamında sayıdır, yani o, devinimin sayılabilir 

yönüdür (Ross, 2002: 112). 

4) -Zamanı devinimle ölçüyoruz (Aristoteles, 2001: 220b-14,15). 

     -Devinimi de zamanla. Çünkü; birbirlerince belirleniyorlar (Aristoteles, 

2001: 220b-14,15). 

5) -Yalnızca ya devinen ya da sükunet halindeki (yani ya devinen ya da 

devinebilecek olan ) şey zamandadır (Ross, 2002: 113).  
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2.3. Hellenistik Dönemde Olağan Bilim Etkinlikleri 

Yukarıda ortaya konulan Aristoteles’e ait devinim kuramı, bu alanda ki 

ilk paradigmayı oluşturmaktadır. Bu paradigma, bu alanda yürütülecek olan 

bütün etkinlikleri kendisinden sonra yaklaşık 20 yüzyıl yönlendirecektir. 

Kuram, Aristoteles’in ortaya koyduğu şekliyle, tüm özelliklerini koruyarak, 

kuşaktan kuşağa aktarılacak, birbirlerinden çok farklı kültür ortamlarında 

değerlendirilecektir. Aktarımı sağlayacak ve ders kitabı olarak okutulacak olan 

Fizik’te, kuramsal yapı başarılı bir şekilde, örnekler, gözlemler ve deneylerle 

güçlendirerek ortaya konmuştur. Başka bir ifadeyle Fizik adlı eser, kendi 

alanındaki sorunların ve yöntemlerin geleceğe aktarılmasında yüzyıllar boyu 

başarılı olmuştur. 

 Kuhn’a göre “Aristoteles bunu yapabilmesini iki can alıcı özelliğe sahip 
olmalarına borçluydu: temsil ettiği başarı ya da ilerleme, rakip bilimsel etkinlik 
tarzlarına bağlanmış olanları çevrelerinden koparıp kendisine çekecek kadar yeni 
ve benzersizdi. Aynı zamanda da, çeşitli bir çok sorunun çözümünü, yeniden 
oluşacak bir topluluğun ilerideki çabalarına bırakacak kadar açık uçluydu, yani 
daha da yeni gelişmelere açıktı (Kuhn, 1991: 45). 

 

Fizik yeni gelişmelere açık olduğunu özellikle devinim konusunda ortaya 

koymuştur. Yukarıda belirtildiği gibi Aristoteles, iki tür devinim belirlemiştir: 

doğrusal ve dairesel devinim. Bu iki devinim, iki ayrı evrende geçerlidir. Ay-

üstü evrende cereyan eden dairesel devinim hiç tükenmeyen bir devinim olma 

özelliğine sahiptir. Aristoteles, sürekli devinim için gerekli olan “devinimsiz 

devindirici” küreyi bu gereği karşılamak için tasarlamıştır. Fakat, yine de 

astronomların karşılaştığı en büyük güçlüklerden biri hiç şüphesiz, gök yüzü 

cisimlerinin bitmeyen devinimlerini açıklayabilmektir. Diğer güçlükler ise  

gezegenlerin hızları ve yörüngeleri üzerinedir. Bu güçlükler, Ay-üstü evrende, 
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Aristoteles’in ortaya koyduğu prensiplere aykırı görünen devinimler 

gözlenmesiyle ortaya çıkmıştır.    

Hellenistik dönemde bazı astronomlar bunun nedenini  Aristoteles’in 

ortaya koyduğu küreler teorisinin yetersizliğine bağlamışlardır. Çünkü, bazı 

gezegenlerin (özellikle Mars gezegeninin) değişiklik gösteren parlaklıklarını 

fark etmeye ve devinimlerinin mükemmel olması gerekirken bazı karmaşık 

peryodik değişiklikler sergilediklerini görmeye başlamışlardır. Başka bir 

ifadeyle, yapılan gözlemlerde gezegenlerin bazen hızlandığı bazen yavaşladığı, 

bazen dünyaya yaklaştığı bazen de uzaklaştığı gözleniyordu. Oysa Ay-üstü 

evren mükemmel bir evrendi, orada cereyan edecek olaylarda mükemmel 

olmalıydı. Aristoteles’in ortaya koyduğu şekliyle, gezegenlerin yörüngesi 

mükemmel şekil olan daire şeklindeydi, bu yüzdende gök cisimleri dairesel 

devinim gerçekleştiriyor olmalıydılar ve mükemmel devinimin gereği olarak 

hızları sabit olmalıydı. Fakat gözlenenler buna tersti. 

Bütün olağan bilim etkinliklerinin -gerek İlkçağda, gerekse Ortaçağda- 

aksiyomatik temellerini oluşturan, Aristoteles’in net bir şekilde ortaya 

koyduğu; dünyanın evrenin merkezinde ve devinimsiz oluşu, diğer gezegenlerin 

onun etrafında dairesel bir yörüngede ve sabit hızlarla dolanmakta olmaları,36 

Kuhn’un disipliner matriks olarak ifade ettiği paradigmanın dışına çıkılmaması 

gereken sınırlarını belirleyen çerçeve ya da kalıp içerisindeki simgesel 

genellemelerdendir.  

                                                           
36 Kuhn’un olağan bilimin aksiyomatik temellerinin korunması ve değiştirilmemesi gerektiği 
temel kuralı, Laktos’un, araştırma programlarının katı çekirdeğinde de görülür. Buna göre 
“bütün bilimsel araştırma programları ‘katı çekirdekleri’ ile tanımlanırlar” (Lakatos, 1992: 
163). Bütün etkinlik bu çekirdeğe dayalı olarak yapılır ve bu yüzdende onun yanlışlanmaması, 
korunması için çalışılır.  
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 Bu tür kavramların ortak özellikleri, topluluk üyeleri tarafından sorgusuz 
sualsiz ve hiçbir anlaşmazlık çıkmadan ortaya atılabildikleri gibi, rahatça 
mantıksal biçimlere de dökülebilmeleridir. Bunlar disipliner matriksin biçimsel 
veya hemen bir biçime dökülebilir öğeleridir. Bazen bu tür genellemeleri daha 
baştan simgeleşmiş şekilde buluruz. Bazıları ise genel olarak sözcüklerle ifade 
edilir. Eğer bunlar gibi deyişler yaygın çapta kabul görmüş olmasalardı, bilim 
topluluğu üyelerinin bulmaca-çözücü girişimlerinde yararlandıkları güçlü mantık 
ve matematik işlemlerini dayandıracakları hiçbir temel bulunamazdı...Öyle 
görünüyor ki uygulayıcılarının hizmetinde olan simgesel genellemeler ne kadar 
fazlaysa bir bilim dalının gücüde o kadar artmaktadır (Kuhn, 1991: 167). 

 
Konunun başında da söylediğimiz gibi, olağan bilim döneminde, karşıt 

örneklerle karşılaşılması doğaldır. Kuhn, kuram ile doğa arasındaki bu tür 

aksaklıklara, paradigmanın bıraktığı temizlik işleri der.  

Paradigmanın bu tür ne çok temizlik işi bıraktığının ve aslında bu 
çalışmanın uygulamada insanı ne denli sarabileceğinin olgun bir bilim dalının 
doğrudan üyesi olmayan pek az insan farkındadır. Halbuki bu noktaların 
anlaşılması gereklidir. Çoğu bilimciyi tüm meslek yaşamları boyunca meşgul 
eden temizlik işlemleridir bunlar (Kuhn, 1991: 55).   

     

Hellenistik dönem astronomları da karşıt örnekleri çözümleyebilmek 

için Kuhn’un ‘bulmaca’ ve ‘bulmaca çözücü’(Kuhn, 1991: 64) olarak nitelediği 

bu türden bir çalışma içerisine girdiler. Çözüm olarak ortaya koydukları 

yöntemlerden ilki “eksentrik” denilen, merkezi dünya oluşturmadığı, fakat 

gene de dünyanın çevresinde döndüğü söylenen bir çember veya küre 

biçimiydi. Daha başarılı ikinci bir yöntem “deferent” (taşıyıcılar) ve “epicycle” 

(ilmekler) ve adlarını alan bir çemberler kombinezonuydu. Gözlem konusu 

herhangi bir gezegenin, merkezi deferent (büyük daire)’in çevresinde bulunan 

epicycle (küçük daire)’in çevresinde yer aldığı düşünülüyordu. Deferent’in 

merkezi dünya veya C gibi başka bir nokta olabilirdi. Merkezi dünya olmayan 

deferent eksentrikti.  
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Şekil 1 

Şekil 1’de temel bir epicycle-deferent sistem görülmektedir. (a) tipik bir 

deferent ve epicicyle sistemi göstermekte;  (b) epicycle düzleminde oluşan 

ilmikleme devinimi görülmekte; (c) de ise merkezde ki dünya, [E], üzerinden 

gözlem yoluyla görünmekte olan (b)de ki devinimin (1-2-3-4) kısımlarını 

göstermektedir (Kuhn, 2002: 61).                                                                
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Şekil 2’de, (a) bir eksantirik, (b) bir deferent üzerindeki bir eksantirik, 

(c) bir eksantirik üzerinde ki eksantirik’i göstermektedir (Kuhn, 2002: 70). 

Kuhn’un bulmaca çözümü olarak adlandırdığı, kuramın aksayan 

yanlarının düzeltildiği, yani temizlik işlemlerinin yapıldığı etkinliklerin hepsi, 

onun ‘olağan bilim’ diye isimlendirdiği çabayı oluşturur. Bu çaba yakından 

incelendiğinde, doğa, zorla paradigmaya uydurulmaya çalışılıyor gibi 

görünebilir. Kuhn bunun, doğanın paradigmanın sağladığı, önceden 

hazırlanmış ve pek az değiştirilme olanağı bulunan bir kutuya zorla 

yerleştirilmesi gibi göründüğünü söyler (Kuhn, 1991: 55). Oysa olağan bilim 

doğadan yeni görüngüler çağırmayı amaçlamaz. Tam tersine, paradigmaya 

uymayan yaklaşımlar dikkate bile alınmaz. Çünkü, olağan bilim döneminde 

amaç yeni bir kuram ortaya koymak değil, var olan kuramı geliştirmektir. Bu 

yüzden yeni yaklaşımlara ilgi gösterilmez. 

Örneğin, Aristoteles paradigmasının yetersiz kaldığı olguları açıklamak 

için daha köklü bir düşünme değişikliğine gerek görülmemiştir. Oysaki daha 

M.Ö. 5. yüzyılda Pythagoras’ın önerdiği dünyayı merkezden kaldırıp yerine 

çok büyük bir ateş koyduğu -ki orası Zeusun sunağıdır- ve onu durağanlıktan 

çıkarıp sıradan bir çok göksel cisimden biri olarak bu merkezdeki ateşin 

etrafında devindirdiği,  bu yüzden onu kısmen de olsa eşsiz konumundan 

yoksun bıraktığı ikinci bir kozmoloji önerisi ve bir yüzyıl sonra Pontuslu 

Herakleides’in günlük dolanım için gökyüzündeki yıldızlar küresini 

devindirmektense, merkezdeki dünyanın deviniminin daha uygun olduğunu 

önerisinin kabul görmemesi, önerilerin yetersizliğine bağlanabilse de, Samoslu 
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Aristarkus’un heliosentrik (güneş merkezli) teorisine de ilgi gösterilmemesine 

paradigmatik yaklaşımdan başka bir gerekçe bulmak zordur.  

Antik çağın Kopernik’i olarak anılan Aristarkos için güneş, yıldızların 

gayet genişlemiş küresinde merkezdedir ve dünya güneşin etrafında daire 

şeklinde dönmektedir (Kuhn, 2002: 42). Üstelik yeni bulunan bazı 

matematiksel yöntemler yardımıyla jeostatik  (dünyanın sabitliği) görüşü bir 

yana itmeksizin de sözü geçen olguları açıklama olanağı vardır. Fakat bunların 

hiç biri kabul görmemiştir. Çünkü, ortak duyu verilerine ve onunla uyum 

içerisindeki paradigmaya aykırıydılar. Bunun en iyi örneğini heliosentrik 

sistemin o ana kadar ki en gelişmiş şeklini ortaya koyan Aristarkus’un 

teorisinde görmek mümkündür. Nitekim Aristarkus aslında yeni teori değil, 

başka bir evren ortaya koymaktaydı. En temel kabul olan dünyanın evrenin 

merkezinde olmaklığını yıkıp, güneşi merkeze almaktaydı. Halbuki, bu 

noktada, yapılması gereken tek şey paradigmanın betimlediği evren resmine 

uygun çözümler üretmektir. 

 Karşıt örneğin çözümü iki Yunanlı astronom ve matematikçi olan 

Apollonius ve Hiparkos tarafından gerçekleştirilmiştir. Onlar, paradigmanın 

temel kabullerinden olan geosentrik (yer merkezli) teori çerçevesinde,  

“epicycle” ve “deferent”lerin incelenmesi ve geliştirilmesini gerçekleştirdiler 

(Kuhn, 2002: 59). 

Hiparkos’un sistemi gözlem sonuçlarını temsil yönünden başarılıdır. 

Dünyayı merkez kabul ederek, Güneş, Ay ve gezegenlerin görünürdeki 

devinimlerini, her birinin belli bir yörünge veya episiklda taşındığını, bu 

yörünge veya episiklin de daha büyük ve dairesel bir yörüngede taşındığını 
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düşünmüştür. Bu yörünge ve episikllerin konum ve boyutları doğrudan 

gözlemle saptanabilmektedir. Bu gözlem sonuçlarının toplandığı tablolara 

bakarak, Güneş, Ay ve gezegenlerin gelecekteki herhangi bir andaki 

konumlarını, Ay ve Güneş tutulmalarını büyük bir doğrulukla önceden 

bilebilme olanağı sağlamıştır. 

Gözden kaçmaması gereken nokta şu ki, episiklik sistem salt 

matematiksel niteliktedir. Mekanik kürelerin varlığını doğrudan inkar 

etmemekle birlikte, sözleri de geçmemiştir. Sistem mekanik bir modeli 

içermemektedir. Güneş ve Ay devinimlerinin episiklik sisteme göre ilk tam 

betimlemesini Hiparkos yapmıştır. 

 Hiparkos’un bulmacanın çözümünde ortaya koymuş olduğu modeller, 

paradigmanın vermiş olduğu malzemeler kullanılarak ortaya konulmuştur. 

Örneğin, dünya evrenin merkezindedir, gezegenler onun etrafında 

dönmektedir, yörüngeleri dairesel ve hızları sabittir. Çünkü amaç keşif yapmak 

değildir, tersine, sistemi yerleşik kozmoloji ve fizik prensiplerinin bütünü 

açısından değerlendirerek, sistemin ortaya koyduğu sonuçların, paradigmanın 

prensipleri ile aynı olduğunu göstermektir. Eğer kuramda kalmış herhangi bir 

belirsizlik ya da sisteminin yeterince incelenmemiş bir yanı, bu ispatın 

tamamlamasını engelliyorsa, konu üzerinde çalışanlar rahatlıkla Hiparkos’un 

aslında hiçbir şeyi çözememiş olduğuna karar verebilirlerdi. 

Gözlem sonuçları ile kuramın tartışmasız şekilde bağdaştırılabilmesi 

için eldeki gereçlerin yeni baştan tasarlanmaları gerekiyordu. Nitekim 
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Hiparkos’ta bunu yapmıştır.37 Aksi halde, bu koşullar yerine getirilinceye 

kadar hiçbir sorun çözümlenmiş sayılmamaktadır.  

Hiparkos’un ortaya koyduğu bütün bu çalışmalar belki de kusurdur. 

Çünkü, bulmacayı geri dönüşü son derece zor bir noktaya getirmiştir. 

Paradigmanın doğruluğuna olan sağlam inancın getirdiği bu zorluklar bilimin 

gelişmesi için gereklidir. Bu sayede paradigma, dışarıya az çok kapalı ve sınırlı 

bir dizi sorun üzerine dikkatleri çekerek konu üzerinde çalışanları gökyüzünü 

ve gökcisimlerini derinlemesine ve ayrıntılı incelemeye zorlamış olmaktadır. 

Hiparkos’un, paradigmaya yaptığı bir diğer katkı ise Batlamyus’a öncülük 

etmesidir. 

 Derinliği ve ayrıntıyı daha da artıran bir başka bulmaca çözücü olarak 

karşımıza çıkan Claudius Ptolemy, İskenderiye  okulunun  son döneminde 

ortaya çıkan en önemli bilginidir. Onun, Almagest38 diye bilinen en büyük 

yapıtında orijinal bir sistem kurduğu söylenemez. Aristoteles paradigmasını yer 

yer önemli bazı yenilik ve gelişmelerle sürdürdüğü görülmektedir. Hiparkos’un 

gökyüzünde gözlenen devinimleri açıklamak için kullandığı eksentrik ve 

episikl sistemini bu paradigmayla birleştirerek sistemini kurdu. Aristoteles’in 

Eudoxos’un sisteminde değişiklikler yaparak Ay-üstü evrende belirlediği 55 

                                                           
37 Hiparkos’un, paradigmayı korumaya yönelik çözümler getirme çabası, Lakotos’un 
yaklaşımınada uymaktadır. Nitekim, Lakatos’a göre, gözlem ve deneyle ortaya çıkan durumla 
program arasında bir uyumsuzluk ortaya çıkınca bunun öncelikle katı çekirdekten değil başka 
nedenlerden kaynaklandığı düşünülür ve ad hoc hipotezlerle çelişki giderilmeye çalışılır. 
“Testlerin yükünü taşımak zorunda olan, düzenlenen ve yeniden düzenlenen veya hatta 
tamamıyla değiştirilen ve böylece takviye edilen çekirdeği savunmakla yükümlü bulunan şey 
koruyucu yardımcı hipotezler kuşağıdır” (Lakatos, 1992: 163). 
38 Almagest Yunancada “en büyük” anlamına gelen “magest” kelimesinin başına Arapça “el” 
harfi tarifi getirilerek yapılmış ve böylelikle, Ptolemy’nin diğer eserlerinden ayırd edilmesi 
sağlanmıştır.   
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kürenin sayısı, başka bir ifadeyle gökyüzündeki periyodik devinimlerin sayısı 

bir hayli kabarmıştı. Bunları açıklamak için 80 kadar küre veya çemberi içine 

alan bir sisteme ihtiyaç vardı. Çünkü, “olağan bilim, bilinenin alanını bir 

genişletme, ve şişirme sürecidir; o, köklü yenilikler peşinde koşmaz” (Barnes, 

1995: 128). Karşıt örnekler, hakim olan paradigma çerçevesinde çözülmeye 

çalışılır. 

  Almagest’in ilk bölümünde evren içinde dünyanın yeri sorunu ele 

alınmıştır. Dünyanın evrenin merkezinde sabit durduğu tezi doğru mudur? 

Ptolemy’nin tarafsız görünen bir yaklaşımla soruna baktığını görüyoruz. Hem 

dünyanın neden evrenin merkezinde sabit olması gerektiğini savunanların 

(Aristoteles ve onu izleyenler), hem de devinimin niçin olanaksız olduğunu 

ileri sürenlerin görüşlerini sıralamakta, bu görüşlerin kanıtsal dayanaklarını 

incelemektedir. Dünya dönecek olsa havadaki kuşlar bir daha aynı yere 

konamayacak, dünyadaki canlılar ve diğer nesneler havaya fırlayacak 

sanılıyordu. Ptolemy’nin bu nokta üzerinde ısrarla durmasının nedeni 

paradigmanın belirlediği evren modeli olan geosentrik sistemi savunma 

çabasındandır. 

Aristoteles gibi o da, evreni Ay-üstü ve Ay-altı diye ikiye ayırmıştı. 

Almagest’de belirgin olmamakla birlikte, gezegenleri taşıyan kristal kürelerin 

varlığına inandığı anlaşılmaktadır. Kitabın asıl büyük bölümü gezegenlerin 

devinimlerine ilişkin matematiksel yöntemlere ayrılmıştır. Güneş’in 

devinimiyle ilgili tartışması Hiparkos’un kinden çok farklı değildir; fakat Ay’ın 

devinimi konusunda Hiparkos’unkinden daha üstün bir teori geliştirdiği 

görülür. 
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Ptolemy’nin Aristoteles’e itiraz ettiği bir konuda doğrusal devinim 

konusunda incelemiş olduğumuz Aristoteles dinamiği üzerine olmuştur. 

Aristoteles, Gökyüzü Üzerine’de, ateş dışında her cismin, hatta havanın bile 

kendi yerinde ağırlık taşıyacağını iddia etmişti. Bu iddiasına dair kanıtı olan, 

“hava ile doldurulmuş bir tulum, boş bir tulumdan daha ağır çeker” 

(Aristoteles, 1997: 311b, 5-12) deneyini Ptolemy’de tekrarlamış, fakat 

Aristoteles’e zıt sonuçlar elde etmiştir. Şişirilmiş tulum, boş olanından daha 

hafiftir ve o, havanın kendi bölgesinde ağırlığa sahip değildir sonucunu 

çıkarır. Bu, su içinde geçerlidir. Aynı tulum deneyini Simplicus’da 

tekrarlamıştır ve doğru sonucu çıkarmıştır; Hava ile doldurulmuş tulum, boş 

tulumla aynı ağırlığa sahiptir (Ross, 1966: 27). 

Hellenistik dönemdeki Aristoteles eleştirilerine bir başka örnek ise, 

Aristoteles’in kozmolojisindeki, evrenin merkezi ile dünyanın merkezinin 

uygunluğuna kanıt olarak gösterdiği ağır cisimlerin daima evrenin ve 

dünyanın merkezine gitmesine örnek olarak verdiği; bir toprak parçasının aya 

götürülüp bırakıldığında, dünyaya yani, doğal yerine geri döneceği 

düşüncesini hem Plutarch hem de Epikuroscular reddetmiş ve saçma 

bulmuşlardır (Ross, 1966: 27). 

Görülüyor ki, Hellenistik dönemde olağan bilim etkinliği olanca hızıyla 

hüküm sürmüştür. Unutmamak gerekir ki olağan bilimde bir sorunun bulmaca 

olarak kabul edilmesi, Kuhn’un verdiği örnekle bir resimli bulmacadaki 

parçaların hiçbir boşluk kalmayıncaya kadar bir birlerine kenetlenmesi şeklinde 

gerçekleşmektedir (Kuhn, 1991: 65). Gezegenlerin hızlanıp yavaşlamaları, 

dünyaya yaklaşıp uzaklaşmaları sorunu da bu şekilde gelişmiştir. Paradigmanın 
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temel prensipleri olan, dünyanın evrenin merkezinde olduğu, gezegenlerin 

dairesel devinim yaptıkları ve hızlarının sabit olduğu kabulleri çerçevesinde 

sorunun çözülmesi gerekmektedir. 

Kuhn, bu noktada çok önemli bir soru sormaktadır; “olağan bilimin 
amacı içerikte esaslı yenilikler bulmak değilse -eğer beklenen sonuca uzak 
düşmek bilim adamı için başarısızlık sayılıyorsa- bu sorunları ele almak 
zahmetine neden giriliyor (Kuhn, 1991: 63). 

Yanıtı ise şöyledir; olağan araştırma sorununa duyulan tutkuyu 
açıklayacak ipucu da bu davranıştadır. Sonuç önceden tahmin edilse de, hatta bu 
tahmin öğrenilecek ilginç hiçbir şey bırakmayacak kadar ayrıntıya da inse, bu 
sonuca ne yoldan varılacağı hala son derece belirsizdir. Olağan bir araştırma 
sonucunu sonuca bağlamak, tahmin edileni yepyeni bir şekilde başarmak 
demektir. Bunun için de araç-gereçle, kavramlarla ve matematikle ilgili bir sürü 
karmaşık bulmacanın çözülmesi lazımdır. Başarıya ulaşan kişinin bulmaca 
çözmedeki ustalığı kanıtlanmış olur. Bilim adamının çalışma azmini kamçılayan 
en önemli etken ise bulmacanın zorluğudur (Kuhn, 1991: 64). 

 
Astronomide mekanik açıklamaya yönelmiş olan Hiparkos’un ve 

Batlamyus’un gökyüzünü bir takım kristal kürelerle doldurmalarının nedeni de 

bu değil midir? Nitekim “bilimsel bilginin gelişmesini sağlayan, meydan 

okuyucu gözlemler veya düzeltilen teorilerdir. Meydan okumalar ve 

düzeltmeler empirik bilimdeki olağan araştırmanın standart bir parçasıdır...” 

(Kuhn, 1992: 17)  
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2. 4 . Geç Antik Çağda Olağan Bilim Etkinlikleri 

Paradigmalar başlangıçta kapsam ve kesinlik bakımından sınırlı 

kalabilirler. Onlar ancak konu üzerinde çalışanların çok önem verdikleri bazı 

hassas sorunlara yanıt vermede rakiplerine nazaran daha başarılı olduklarında, 

rakiplerini ortadan kaldırıp, üstün konumlarına ulaşabilmişlerdir. Fakat 

başarının, bir tek veya birçok sorunu çözmüş olmak gibi, nicel bir ölçütü 

yoktur. Paradigmanın başarısı başlangıçta sadece seçilmiş ve henüz 

tamamlanmamış örneklerden elde edilmesi umulan asıl başarının bir habercisi 

olmasındadır. Bu umudun gerçekliğe dönüştürülmesi de olağan bilim 

etkinliklerini oluşturur. Bu etkinlikler, paradigma açısından özellikle öğretici 

bulunan olgular hakkındaki bilginin genişletilmesi, bu olgular ile paradigmanın 

tahminleri arasındaki uyum derecesinin artırılması ve bizzat paradigmanın daha 

ileri düzeyde ayrıştırılması olarak özetlenebilir.  

İleri düzeyde araştırmalara başlandığında paradigmanın sorunlarla 

karşılaşması doğaldır. Çünkü, insan zihninin serbest yaratısı olan hiçbir 

paradigma mükemmel değildir ve bu nedenle her paradigma eninde sonunda 

çözümleyemeyeceği bazı anormal durumlarla karşılaşır. Aristoteles’in devinim 

kuramı da mükemmel olmadığı için bazı karşıt örneklerle karşılaştı.     

Kısaca hatırlamak gerekirse, Ay-altı evrende hüküm süren doğrusal 

devinim olayı hakkında Aristoteles’in Fizik’in, dördüncü kitabında, kurmuş 

olduğu ilk bağıntı sonradan  V = F / R şeklinde formüle edilmiştir. Bu 

bağıntıda, hem doğal devinim, hem de zorunlu devinim söz konusu olduğunda  

V cismin hızını, R ise ortamın direncini vermekteyken, F doğal devinimde 

cismin ağırlığını, zorunlu devinimde ise cisme uygulanan kuvveti vermekteydi. 
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Bu bağıntı üzerine kurulmuş olan devinim kuramı birkaç bakımdan 

aksamaktaydı. Bu aksamaları kısaca sıralamak gerekirse;  

Birincisi; formülde öngörülenin tersine, serbest düşmede cisimlerin 

hızlarının sürekli artış göstermesi,  

İkincisi; bir cisme uygulanan kuvvet ve devinime karşı koyan direnç eşit 

olduğu zaman formülde hızın değerinin sıfıra eşit çıkmayıp, devimim değeri 

göstermesi,  

Üçüncüsü; cisimler arasındaki ağırlık farkının çok belirgin olmasına 

rağmen, cisimlerin düşüş sürelerinde ağırlıklarıyla ters orantılı bir fark 

gerçekleşmemesi,  

Dördüncüsü; belki de en önemlisi, kuvvet etkisinin, başka bir ifadeyle 

temasın kesildiği apaçık gözlendiği halde, fırlatılan bir taşın devinmeye devam 

ediyor olmasıdır. 

Aristoteles, fırlatılan cisimlerin devinimlerini açıklamak için bir ek 

kurama ihtiyaç duymuştur. O, Fizik’in sekizinci kitabında, fırlatılan cisimlerin, 

kendilerini devinime geçiren kuvvetle temasları kesilmesine rağmen devinime 

devam etmelerinin nedenini, fırlatma esnasında ilk devindiriciden havaya 

aktarılmış olan kuvvet etkisi ve bu etkinin hava içinde bulunan cisimle sürekli 

temas halinde olması  şeklinde açıklamıştır.  

Aristoteles’in bu konuya yaklaşımı yeterli bulunmamış ve çok erken 

tarihlerden itibaren eleştirilmeye başlanmıştır. Olağan bilim etkinliği içerisinde 

çok önemli bir yer tutan bulmacaları, kuramın bu eksik ya da belirsiz  yanları 

oluşturacaktır. Bulmacaların çözümleri ise önemli fiziksel anlayışların 

doğmasına neden olacaktır. Ama bu yeni anlayışlar, yeni bir fizik demek 
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değildir. Çünkü, Kuhn’a göre devrimler uzun süreli inşalardır ve insanların 

büyük bölümü mevcut teorileri çürütmeye çalışmadığı için devrimler nadiren 

vukubulurlar (Williams, 1992: 57). Aksi halde kuramın açıklayamadığı 

problemlerin ortaya çıkması, kuramdan vazgeçmeyi gerektirmemiştir. 39 

Simplicus’un Aristoteles’in De Caelo (Gökyüzü Üzerine) eserine yazdığı 

yorumdan (commentary) pek çok kişinin, özellikle Theofrastos’tan sonra 

Lise’nin başkanlığını yapan Strato ve ünlü astronom Hiparkos’un, 

Aristoteles’in bu ek açıklamasını etkili bir şekilde eleştirmiş olduklarını 

öğreniyoruz. Bununla birlikte, öyle görülüyor ki, bu eleştiriler, Simplicius’un 

çağdaşı olan Johannes Philoponus (6.yüzyıl)’a doruk noktasına ulaşmıştır 

(Demirel, 1984: 356). Bu yüzdendir ki, fizik ve özellikle devinim konusunda, 

Aristoteles üzerine yapılan birçok yorumlar arasında M.S. 6.yüzyılda 

Simplicus ile Philoponus’un yazdıkları en önemlisi sayılmaktadır.  

Johannes Philoponus, ya da Yahya en’Nahvi, gerek gözlem ve 

deneyimlere dayanarak, gerekse akıl yürütme yoluyla Aristoteles’in temel fizik 

anlayışlarından bir çoğunu eleştirmekle kalmamış, çığır açıcı olarak 

niteleyebileceğimiz çözüm önerileriyle kendisinden sonra yaşayan ve bu alanda 

çalışma yapanları  önemli ölçüde etkilemiştir (Demirel, 1984: 356). 

Aristoteles’in Fizik adlı kitabına yazdığı yorumda Johannes Philoponus, 

fırlatılan cisimlerin devinimi ile ilgili Aristoteles’in ek açıklamasını ele alarak 

tartışmış ve bu açıklamayı kesinlikle reddederek, bu devinimin, fırlatılan cisme 

                                                           
39 Popper’e göre “bilim esasen ve daima potansiyel olarak devrimin eşiğindedir. Bir çürütme 
(yanlışlama) hiç değilse yeterli ölçüde kapsamlı ise, bu, bir tür devrim meydana getirir” 
(Williams, 1992: 57). 
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fırlatan tarafından verilmiş “maddesel olmayan” devindirici bir güç, ya da 

kuvvetle sürdürüldüğünü vurgulamıştır. Philoponus’a göre “fırlatılan bir cismin 

deviniminde havanın hiçbir katkısı yoktur, olsa bile çok küçüktür”. Atış anında 

fırlatılan cisme verilen bu kuvvet (impressed force ; basılı kuvvet), gerek 

cismin ağırlığının ve gerekse ortamın devinime karşı gösterdiği direnç 

tarafından tüketilinceye kadar etkisini sürdürecek, yani cismin devinimine 

devam etmesini sağlayacaktır (Demirel, 1984: 356-357). Nasıl ki, ateş demir 

parçasına ısı geçirir ve bu ısı demir ateşten uzaklaştıktan sonra bir süre daha 

devam ederse, aynı şekilde, atılan bir cismin elden veya sapandan çıktıktan 

sonra devinimini devam ettirmesi aldığı itişin etkisine bağlıdır. İlk itiş ne kadar 

büyükse, devinimin devamı o kadar uzun sürer; tıpkı ateşin sıcaklığı ne kadar 

yüksekse, demir parçasında ısının devamının o kadar uzun olması gibi 

(Yıldırım, 1992: 57). 

Philoponus, sınırlı devinimde, ortamın gösterdiği direnci inkar etmesinin 

yanı sıra, zorunlu devinimin nedeni olarak dış ortamı, özelliklede havayı 

reddetti. Bunun yerine maddesel olmayan bir kuvvet olan, basılı kuvvet 

kavramını önerdi (Grand, 1977: 42). 

Philoponus’a göre hava bir cismin devinimi için bir neden değil, bir 

engeldir, çünkü hava cismin devinimine direnir. Hatta hava arkadan itse bile 

fırlatılan cismin devinimini sağlayamaz. Örneğin, biz bir çubuk üzerine bir ok 

koysak ve okun arkasından hava üflesek  ok hiçbir şekilde devinmeyecektir. 

 Eğer hava fırlatılan bir cismi devindiremiyorsa, o zaman fırlatılan cismi 

ne devindirmektedir? Philoponus’a göre bir cismi fırlattığımızda o cisme 



 180 

maddi olmayan içsel bir kuvvet kazandırmış oluyoruz ve içsel kuvvet 

nedeniyle cisim havadaki devinimini sürdürür. 

Aristoteles’in devinim kuramına göre evrende boşluk olmadığı gibi, 

boşlukta devinim olması da mümkün değildir. Bu görüşleri benimsemeyen 

Philoponus Aristoteles’e şiddetli eleştiriler yöneltmiştir. Ona göre devinim, 

herhangi bir ortam olmaksızın, yani tam boşlukta da mümkündür (Yıldırım, 

1992: 57). 

Philoponus Aristoteles’in fizik üzerine düşüncelerine yaptığı 

eleştirilerden dolayı bilim tarihinde önemli bir yere sahiptir. Ortaya koyduğu 

impetus veya basılı kuvvet teorisine dayalı Aristoteles fiziğinin yorumları ve 

ısrarlı muhalefeti, İslam ve Ortaçağ Latin fiziğinde önemli bir rol oynadı. 

Sınırlı (sonlu) devinimin boşlukta olanaksız olacağını ve iki eşit ağırlığın 

verilen bir yükseklikten bırakıldığında yere hemen hemen  aynı sürede 

çarpacağını iddia etmiştir (Grand, 1997: 28-29). Başka bir ifadeyle 

Philoponus’a göre bir ortamda bir cismin aşağı düşme süresi ağırlıkla ters 

orantılı olamaz. Örneğin, ağırlıkları birbirinden çok farklı iki cisim aynı 

yükseklikten aynı anda bırakılsalar bu iki cisim dirençli bir ortamda aynı süre 

içinde yere düşecek ve aynı anda yere değecektir. Ancak dirençsiz bir ortamda 

(boşlukta) daha ağır cisimler hafif cisimlere göre daha az bir sürede yani daha 

hızlı devinerek yere değerler. Öyleyse Aristoteles’in yukarıda belirtilen ilkesi 

(Bir cismin düşme süresinin ağırlıkla ters orantılı olması) ancak ve ancak ideal 

bir ortamda yani boşlukta mümkündür. Demek ki, Philoponus hızla kuvvet 

(ağırlık)  arasındaki doğru orantının sadece boşlukta geçerli olduğuna 
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inanmaktadır. Ayrıca, ona göre boşlukta sonsuz hızla devinim de söz konusu 

değildir. 

Johannes Philoponus’un, devinim konusuyla ilgili düşünceleriyle Ortaçağ 

İslam Dünyasında yaygın kabul görmüş olduğunu söyleyebiliriz. Onun 

görüşlerinin Farabi’nin öğrencisi Yahya İbn-i Adi tarafından Bağdat’ta 

öğretilmiş olduğunu biliyoruz. İslam dünyasındaki olağan bilim etkinliğinin en 

güzel örneklerinden birini oluştura bu eğitim faaliyeti de göstermektedir ki 

“profesyoneller (meslekten bilim adamları) olağan dışı bilim pratiğine göre 

değil, olağan bilim pratiğine göre eğitilirler”(Kuhn, 1992: 8). Nitekim, bilim 

dalının eğitim alanında hak ettiği yere kavuşması, genellikle bilim 

topluluğunun tek bir paradigmayı ilk kez kabul etmesiyle birlikte düşünülmüş 

adımlardır (Kuhn, 1992: 52). 

 Hangi yollarla gerçekleştiği pek açıkça gösterilememekle birlikte, 

Philoponus’un İbni Sina üzerinde de etkili olduğunu kabul etmek gerekir. 

Bununla birlikte İbni Sina, Şifa da  Philoponus öğretisinden önemli ölçüde 

farklı ve daha gelişmiş bir aşamayı simgeleyen bir kuramla, yani kasri meyil 

(güdümlenmiş eğilim) anlayışı ile karşımıza çıkmaktadır (Demirel, 1984: 357). 
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2. 5. İslam Dünyasında Olağan Bilim Etkinlikleri 

İslam dünyasındaki devinim çalışmaları, bulmacaları, bulmaca-

çözücüleri, ders kitabı ve bilim topluluğuyla Aristoteles paradigması 

çerçevesinde cereyan eden olağan bilim dönemi içerisine yerleştirilmeye uygun 

bir karakter sergilemektedir. Bu çalışmalar, Aristoteles paradigmasının sınırları 

içerisinde kalan yapılarıyla, olağan bilim etkinlikleri çerçevesinde, tüm 

Müslüman bilim adamlarının çalışmalarını yönlendirdiği gibi, Müslüman 

olmayanların çalışmalarında da önemli izler bırakmıştır.    

 Bu açıdan bakıldığında, Aristoteles üzerine Arapça yazan ve yazıları 

Latinceye çevrilen Müslüman bilginler (scholar, allame) arasında en önemlileri 

olan el-Kındi (801-866), Farabi (870-950), İbn Sina (Avisenna 980-1037), 

Gazali 81059-1111) ve İbn Rüşd  (Averroes 1126-1198) Batı’da Aristoteles 

doğa felsefesi üzerine çok büyük bir etki bırakmışlardır (Grand, 1977: 29). 

Ortaçağ biliminde fizik çalışanlar yunanlılardaki gibi, “değişen her şeyi” 

araştırmışlardır. Aristotelesçi ifadeyle, olan ve bozulan her şey, fiziğin 

inceleme sahasına girmiştir. İslam dünyasında, diğer bilimlerden daha çok, 

fizik araştırmaları Aristoteles’in çizgisindedir. Müslüman filozof ve bilim 

adamlarının bu alanda ortaya koyduğu problemlerin çoğu madde ve form, 

potansiyel ve aktüel, dört neden öğretileri ve teoloji etrafında oluşmuştur. 

Şüphesiz Aristoteles bütün ayrıntıları ile özellikle devinim probleminde takip 

edilmemiştir. Bir çok müslüman yazar, John Pihiloponus’un izinden giderek, 

Aristoteles’i şiddetle eleştirmiş ve birtakım kavramları formüle etmiştir (Nasr, 

1968: 126).                
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2.5.1. Kındi   

“İslam düşünce ve kültür tarihinde kelamdan felsefeye geçişi sağlayan ve 

ilk İslam filozofu olarak kabul edilen Kındi” (Kaya, 2003: 3), Aristoteles’in 

felsefesi ve felsefesiyle iç içe olan devinim kuramını kendi kültürüne 

tanıtmıştır. Bu anlamda Kındi’nin, İslam bilim toplumunun, olağan bilim 

etkinlikleri içerisine girmesinde önemli bir yeri vardır. 

Kındi, Aristoteles’in ortaya koyduğu devinim sınıflamasının bir başka 

versiyonunu, devinimi altı kısma ayırarak ortaya koymuştur. Bunların ilki oluş, 

ikincisi bozuluş, üçüncüsü dönüşüm, dördüncüsü artma, beşincisi eksilme, 

altıncısı bir yer değiştirme devinimidir.  

Yer değiştirme devinimi: Bir cismin parçalarının ve merkezinin veya 

bütününün yer değiştirmesidir (el-hareketü'l-mekaniyye) (Kaya, 2002: 217). 

Yer değiştirme devinimi dairesel ve doğrusal olmak üzere ikiye ayrılır (Kaya, 

2002: 283). Doğrusal yer değiştirme ya merkeze ya da merkezden çevreye 

doğru olur.  

Artma devinimi: Bir cismin niceliğinin artarak varabileceği en son 

artma sınırına ulaşmasıdır. 

Eksilme devinimi: Bu, özü ve tanımı dolayı artmanın zıddıdır. Yani 

cismin niceliği eksilerek varabileceği en son eksilme sınırına ulaşmasıdır.  

Dönüşüm devinimi: Bir şeyin kendisiyle özdeş kaldığı halde bazı 

niteliklerinin değişmesidir (el istihale). Mesela beyaz tenli adamın renginin 

yolculuk, hastalık veya daha başka sebeplerle değişmesi gibi. 

Oluş ve bozuluş devinimi: Bir şeyin özünün (cevher) değişerek başka 

bir öze sahip olmasıdır (el-kevn ve'lfesad).  
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Kındi tıpkı Aristoteles gibi, zamanı incelemeye, zamanın devinim olup 

olmadığı sorusuyla başlar. Ona göre devinimin, devinen o şeyin özelliklerinde 

bulunur. Devinimin herhangi bir şey değildir, o ancak devinen şeyde bulunur. 

Zaman ise her şeyde bir şekilde ve bir tarzda bulunur, varlığın değişmesiyle 

zamanda bir değişme olmaz ve bu yüzden de zaman devinim değildir. Ayrıca 

devinime ilişkin olan hızlılık (devinimin kısa sürmesi) ve yavaşlık (devinimin 

uzun sürmesi) ancak zamanla bilinebilir. Sonuç olarak, zaman sayıdan başka 

bir şey değildir ve zaman devinimi sayan, belirleyen bir sayıdır. 

Kındi, Tanrının varlığını ispatlayabilmek için, zaman ve devinimin sonlu 

olduğunu söyler. Zaman başlangıcı ve sonu olan bir niceliktir. Çünkü, zaman 

yaradılışla başlar. Zamandan önce sadece Tanrı vardır. Yaratılmış her şeyin bir 

sonu olduğuna göre, zamanında bir sonu vardır. Yaradılıştan önce  bilfiil 

(aktüel) sonsuz zaman  mümkün değildir. Devinim ve zaman ancak bilkuvve 

(potansiyel) sonsuzdurlar.,  devinim varsa zaman vardır, devinim yoksa zaman 

da yoktur. Devinim ve değişim, ancak cismin devinmesiyle vardır; cisim varsa 

devinim vardır, cisim yoksa devinim de yoktur. Zaman, evrenden önce yoktu, 

evrenin yaradılışıyla birlikte zaman ve devinim vardır. Eğer zaman ve evren 

sonsuz olsaydı, Tanrı anlaşılamazdı. 

Cisim, zaman ve devinim arasında bir ilişki vardır. Her değişim cismin 

sürecini belirler ve her değişim bir zamana bağlıdır. Eğer devinim varsa 

zorunlu olarak cisim vardır; cisim varsa devinim ya zorunlu olarak vardır ya da 

yoktur. Eğer cisim var devinim yoksa, ya hiç yoktur ya da şu anda yoksa bile 

ileride olması olasıdır 



 185 

 Devinimin mevcut olmaması imkansızdır. Cisim mevcut olduğuna göre 

devinim de mevcuttur. Kaldı ki bazı cisimlerde devinim zorunlu olarak vardır, 

devinim en son kürede (el-cirmü'l-mutlak) de vardır ve onun devinimi zorunlu 

bir devinimdir. Demek ki, devinim varsa zorunlu olarak cisim vardır, cisim 

varsa zorunlu olarak devinim vardır. 

 Zaman, zorunlu olarak devinimden ve cisimden önce gelemez. Çünkü 

devinimsiz zaman ve cisim olmadığı gibi. cisimsiz devinim ve zamansız cisim 

de olamaz. Zaman, cismin var oluş sürecidir. Kındi bununla, cismin varlık 

kazandığı süreci kasteder, açıklandığı gibi, cisim daima devinimle birlikte 

bulunacağından hiçbir cisim devinimsiz var olamaz. Cisimden ayrı var 

olmayan süreci daima cisimden ayrılmayan devinim belirler. O halde cisim 

asla zamandan önce gelemez; cisim, devinim ve zaman kavramlarından hiçbiri 

diğerinden önce değildir. Zaman, zorunlu olarak devinimden ve cisimden önce 

gelemez. Çünkü devinimsiz zaman ve cisim olmadığı gibi, cisimsiz devinim ve 

zamansız cisim de olamaz. Cisim ve devinim birbirinden önce var olamazlar. 

Cisim zamandan önce olamayacağına göre, sonuçta evrenin sonsuz olması 

imkansızdır. Özü gereği evrenin sonlu olması bir zorunluluktur. Tanrının 

varlığını ispatlayabilmek kaygısıyla Aristoteles’in aksine, evrenin dışında onu 

devindiren, devinimsiz bir varlık olmadığını düşünür. Fakat boşluk konusunda 

paradigma sınırları içerisinde kalarak Aristoteles’le aynı yaklaşımı savunur; 

evrende boşluk yoktur, evrenin dışında ise ne boşluk nede doluluk vardır.  

Cisim eni, boyu ve derinliği olan bir cevherdir yani üç boyutludur. Başka 

bir deyişle, madde ve formdan oluşan bir birleşiktir. Birleşim, birleşik olmama 

durumunun değişerek birleşiği oluşturma halidir; dolayısıyla bu bir devinimdir. 
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Zira devinim olmasaydı birleşim olmazdı. Demek oluyor ki cisim birleşiktir. 

Bu birleşimi yaratanda devinimdir. Yani, devinim bir değişimdir. Değişim de 

değişenin değişme sürecini gösteren sayıdır. Buna göre devinim, değişenin 

sürecini sayandır. Zaman, devinimin saydığı, belirlediği bir süreçtir. 

Ay-altı evrenin merkezine en yakın olanın dünya olduğunu söyler. Tam 

olarak merkezde dememesi, paradigmanın, astronomik sorunundan haberdar 

olduğunu göstermektedir. Ay-altı evren dört öğeden oluşur. Buradaki cisimler, 

bu unsurlardan aldıkları özelliğe göre doğal yerlerine doğru devinirler. Ay-üstü 

evrende bu öğelerin etkisi yoktur. Dört öğenin etkisinde olan Dünya, zaman, 

uzam ve devinime tabidir.     

Görüldüğü gibi, Kındi, Aristoteles’in devinim, zaman, cisim ve 

dolayısıyla evren anlayışını, kendi uygarlığına taşıyarak, İslam dünyasında 

olağan bilim etkinliklerinin başlamasını sağlamış  bir düşünürdür. Aristoteles’e 

olan inanç oldukça güçlüdür. Aristoteles’e inanmak ise, paradigmaya 

inanmaktır. Bu tavır Kındi’den sonraki İslam bilim topluluğunun tavrını  

belirlemede de etkili olacaktır.  
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2.5.2. Farabi 

...Ben Aristoteles zamanında gelseydim onun en iyi öğrencilerinden 
olurdum’ diyerek büyük bir tevazu gösteren Farabi, hiçbir zaman sadece bir 
Aristoteles aktarıcısı olmamış, Aristoteles yorumları ile çoğu zaman onu 
aşmıştır. Bunu Aristoteles ile Farabi metinlerinin karşılaştırma çalışmaları açıkça 
göstermektedir (Humbold, 2001: xii). 

Aristoteles’e ‘Birinci Öğretici’ (: Muallim-i Evvel) dendiği gibi, Ortaçağ 
İslam dünyasında, felsefenin gerçek kurucusu ve yaygınlaştırıcısı olan Farabi’ye 
de “İkinci Öğretici” (: Muallim-i Sani) deniyordu (Humbold, 2001: x).   

 
Kendisinin de açıkça söylediği gibi, Aristoteles paradigmasının ve 

okulunun İslam dünyasındaki olağan bilim dönemini oluşturan bilim 

topluluğunun, yani paradigmanın en iyi savunucularından biri olan Farabi, 

paradigmanın inançlı bir savunucusu olarak, sadece İslam dünyasını değil 

Ortaçağ Hıristiyan dünyasını da etkilemiştir. Bu etkilenim bir olağan bilim 

etkinliklerinden biri olarak görülmelidir. Çünkü, olağan bilim, belli bir 

cemaatin (topluluk) bir süre, daha ilerdeki uygulamaları için temel sağlayıcı 

olarak kabul ettiği bir veya birden fazla eski bilimsel başarıya dayanan 

araştırmalardır. Bu olağan araştırma etkinlikleri, Aristoteles sonrası Yunan’da 

ve Hellenistik dönemde devinim çerçevesinde geliştirilen, doğayı, evreni ve 

devinimin kaynağı olarak tanrıyı açıklamaya çalışan başarılı çalışmalarda ve 

bunlara dayanan araştırmalarda görülmektedir. Başarılı problem-çözümleri, 

daima farklı inançlara sahip olanları koparıp kendilerine çekecek ölçüde 

eşsizdir, üstelik yapısı ve görevleri yeniden belirlenen katılımcıların çözmesi 

için her türlü problemi miras bırakacak ölçüde açık-uçludurlar. 

Bu anlamda, St. Thomas’ın, Farabi’nin Ortaçağ Batı düşünürleri 

arasındaki büyük ününden etkilenip, onun eserlerinden faydalanmasını olağan 

bilim etkinlikleri çerçevesinde değerlendirmek konuya en doğru yaklaşım 

olacaktır. Üstelik, Latin Dünyasında Alfarabius olarak tanınan Farabi’nin bir 

çok alıntısı, St. Thomas’ın hocası  Albertus Magnus’ta da bulunmaktadır. 
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Bu etkileşime örnek olarak, Farabi ve St. Thomas’ın ‘Tanrının 

varoluşunun devinim kanıtları’nı verilebilir. 

Farabi’nin Devinim Kanıtı: 
...Bu dünyada (bu evrende) devindirilen şeyler vardır. Şimdi devindirilen 

her nesne devinimini bir devindiriciden alır. Devindirenin kendisi 
devindiriliyorsa, onu devindiren başka bir devindirici olmalıdır ve bunu da bir 
başkası ve ilh. (ilaahirihi) fakat devindiriciler ve devindirilen şeyler dizilerinde 
sonsuza gitmek imkansızdır. O halde devindirilmeyen bir devindirici olmalıdır 
ve bu Tanrıdır (Humbold, 2001: 35). 

 
St. Thomas’ın Devinim Kanıtı: 

...Evrende bazı şeylerin devinim halinde olduğu duyularımızca kesin ve 
açıktır. Şimdi, devinim halinde olan ne ise başka bir şey tarafından devinime 
getirilmiştir. Eğer onu devinime getirenin kendisi devinime getirilirse o zaman 
bunun da bir başkası tarafından devindirilmesi gerekir ve bu sonuncusunun da 
gene bir başkası tarafından. Ama bu sonsuza kadar gidemez. Öyleyse başka 
hiçbir şeyin devindirmediği, bir ilk devindiriciye (: muharrik = kımıldatıcı) 
varmak zorunludur; ve bunun Tanrı olduğunu herkes anlar (Humbold, 2001: 35). 

 
Farabi, Aristoteles’in devindirilemez devindirici ispatı ile ulaştığı, 

Tanrı’nın bir yaratıcı değil de bir şekillendirici olduğu sonucunu teolojik 

kaygılarla İslam’a uygun bir şekilde düzenlemiştir. Bu doğrultuda, 

Aristotelesçi değişme düşüncesinden kalkarak, sırf eylem olmasına rağmen, 

bizzat kendisi değişmeyen ama bütün değişmenin O’nun sayesinde olduğu bir 

‘İlk Varlık’ (Ens Primum) kavramına ulaşmıtır (Humbold, 2001: 38). 

Görüldüğü gibi Farabi’nin fiziğini, metafiziğini psikolojisinden ayırmak 

çok zordur; çünkü Tanrı ile göksel cisimlerin devinimi arasında sıkı bir ilişki 

vardır. Farabi’yi anlamak için asıl bakılması gereken yer Aristoteles’in evren 

anlayışıdır. Çünkü, Farabi de, olağan bilim etkinliği içerisinde bulunan diğer 

isimler gibi, paradigmanın resmetmiş olduğu evrene bakmaktadır. Ona göre de 

evren basit cisimlerden oluşmuş bir küredir ve evrenin dışında hiçbir şey 

yoktur. Yani onun ötesinde herhangi bir boşluk veya doluluktan söz edilemez. 

Şu halde onun uzamı yoktur. Bu anlayışa göre evren Ay-üstü ve Ay-altı olmak 

üzere iki ayrı varlık alanına ayrılmakta ve Ay-üstü evreni oluşturan 
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gökkürelerinin eter (esir) denen, havadan daha hafif bir maddeden meydana 

geldiği kabul edilmektedir. Ana maddelerinin tek ve basit oluşu nedeniyle 

zıtları bulunmayan bu küreler bir merkez etrafında kesintisiz olarak dairesel 

şekilde devinmektedir. Fakat milyarlarca yıldan beri bir düzen içinde kesintisiz 

dönen bu küreler dinamizmini nereden almaktadır? Farabi’ye göre bunlar 

sınırlı birer  maddi varlık oldukları için güçlerinin de sınırlı olması gerekir. 

Aksi halde sınırlı bir niceliğin sınırsız güç kaynağı olması kabul edilemez.  

Farabi’ye göre, gezegenler onları yöneten akıllar tarafından devindirilir 

ve oluş ve yokoluş (kevn ve fesad) içindeki doğa bu akıllara bağımlıdır. Başka 

bir ifadeyle, gök kürelerin devinimine bir tür ruhani cazibe yol açar. Aşağıda 

olan küre (felek) üstte olanın cazibesine kapılır. “Gökküreleri cisimlerdeki gibi 

doğal olarak veya canlılardaki gibi istek veya nefret konusu olarak değil, 

sadece maddeden bağımsız Akıllara benzemek için ruhsal olarak devinirler. 

Gökkürelerinde ki cisimlerin her birisinin kendine has aklıları vardır. Her 

birinin aşk objesi farklıdır” (Küyel, 1969: 97). Her kürenin arzu,özlem ve aşk 

objesi farklı olduğundan dönüş hızları da farklıdır. Bağımsız bir devinimle 

dönen her kürenin ve dairenin devinimi, diğerlerinden ya daha ağır veya daha 

çabuktur. Nitekim Ay küresi Satürn küresinden daha çabuk döner. 

Durumlarının değişikliği yüzünden, her birine, yerin dolayısıyla, bazen hızlı 

dönmek bazen ağır dönmek gibi, tesadüfi bir özellik ortaya çıkabilir. Gerçi 

bunlardan bazıları daima hızlı veya daima ağır dönerler. Satürn deviniminin Ay 

devinimi ile karşılaştırması bundandır (Farabi, 1956: 30). Fakat sonunda hepsi 

bir tek varlığı sevme ve arzulamada birleşirler ki o da ilk sevgili olan Tanrıdır. 

“O, Tanrı’nın madde üzerindeki eylemini (fiil) açıklamak gayretiyle, gök 
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kürelerinin akıllarını Tanrı ve dünya arasına yerleştirir. Böylece, o, çok olanı 

bir’den sudur (taşma) ile üretti” (Humbold, 2001: 49). Anlaşılıyor ki, 

Farabi’nin astronomisi Aristoteles’in gök kürelerin devinimi hakkındaki 

yorumu ile yakın bir özdeşlik içerisindedir. Özellikle Hellenistik dönemde 

üzerinde çok durulan, gök cisimlerinin devinimlerindeki, paradigmaya 

uymadığı düşünülen düzensizlikler Farabi’yi rahatsız etmiş gibi 

görünmemektedir. O, bu sorundan haberdardır ve çözümü yine paradigma 

sınırları içerisinde kalarak, biraz felsefi bir tarzda da olsa çözmüştür. 

Farabi’nin yaklaşımı uyumlu ve tutarlıdır. Gök kürelerinin bir düzene 

göre iç içe devinirken birbirine temas etmesiyle (birbirini etkilemesiyle) ve faal 

aklın da katkısıyla Ay-altı evreninde dört unsur meydana gelmiştir. Bu olayda 

gök kürelerinin farklı devinimi dört unsurun formlarının (suret) farklı oluşuna, 

gök kürelerinin durumlarındaki değişiklikler de dört unsurun karışımına ve 

bunun sonucu meydana gelen cisimlerdeki oluş ve bozuluşa (kevn ve fesad) 

neden olmaktadır. Burada şu husus belirtilmelidir ki Ay-üstü evrenin Ay-altı 

evreni bu derece etkilediğini kabul eden Farabi astrolojiye inanmamakta ve 

konuyla ilgili olarak kaleme aldığı “en-Nüket fima yesihhu ve ma la yesihhu 

min ahkami’n-nücum”adlı eserinde astrolojiye bağlı her türlü kehaneti 

reddetmektedir. 

Farabi’ye göre fizik, basit olsun bileşik olsun doğal cisimlerin ilkelerini, 

özelliklerini ve oranlarındaki değişimi sağlayan ilkeleri araştıran bir bilimdir. 

Burada şunu da belirtmek gerekir ki genellikle İlk ve Ortaçağ fiziği varlığın 

kökeni, özelliklede devinim teorisi üzerinde yoğunlaşmıştır. Farabi’de bu 

anlayışa bağlı kalarak fizik dünyadaki organik ve inorganik varlık türlerinde 
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görülen her türlü oluşum ve değişimi devinim kavramı bağlamında 

açıklamaktadır. Devinimi “potansiyel (güç, dynamis) halinden etkinlik (fiil, 

energia) alanına çıkış” olarak tanımlayan düşünür, gök cisimlerinin dairesel 

devinimlerine karşılık Ay-altı evrenindeki varlıkların bir mekana bağlı olarak 

doğrusal devindiklerini belirtir. Devinimin yönünü ise maddenin ağır ya da 

hafif oluşu belirler. Buna göre ağır cisimler çevreden merkeze, hafif cisimler 

ise merkezden çevreye doğru devinirler. Ayrıca devinimi yer değiştirme, 

dönüşüm, artma-eksilme, oluş ve bozuluş şeklindeki geleneksel ayırımı içinde 

inceleyen Farabi, bunlardan yer değiştirmenin doğrudan cevherle ilgili olması 

nedeniyle devinim kavramını daha iyi ifade ettiğini, diğerlerinin ise ilineklere 

(araz) ilişkin olduğunu, yani cisimlerdeki biyolojik ve kimyasal değişimleri 

belirlediğini söyler.  

Bundan başka düşünür diğer bir açıdan devinimi iradesiz ve iradeli 

olmak üzere iki kısma ayırmaktadır. Bitkilerin devinimi iradesiz, hayvanların 

ve gökkürelerin devinimi ise iradelidir. Örnek vermek gerekirse El-Medinetü’l 

Fazıla‘da göksel hiçbir şey zorla gerçekleşemez der (Farabi, 1956: 31). 

Düşünür, klasik fizikte devinim kavramıyla bağlantılı olarak incelenen 

zaman ve uzam konularına yaklaşımında herhangi bir yenilik göze çarpmaz. 

Ona göre zamanın varlığı devinimle birlikte kavranır; devinim varsa zamanda 

vardır. Şu halde zaman, dış dünyada bir gerçekliği var olmayıp sadece 

değişime bağlı bir şuur olayıdır. Kesintisiz bir nicelik olan zamanın en küçük 

birimine “an” denmektedir. Bir bakıma bu çizgi ile nokta arasındaki ilişki 

gibidir, yani an geçmişle gelecek arasında hayali bir sınırdır. Uzam da zaman 

gibi metafizik bir kavramdır ve bilinç (şuur) diye işaretle gösterilecek somut 
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bir şey değildir. Dolayısıyla günlük dildeki bir nesnenin bulunduğu “uzam” ile 

felsefedeki “uzam” birbirlerinden farklıdır. Felsefede uzam, kuşatan cismin iç 

yüzeyiyle kuşatılan cismin dış yüzeyi arasında var olduğu kabul edilen hayali 

bir şeydir. 

Farabi’ye göre “bütün küreler (felekler) sonludur ve ardında ne boşluk 

nede varlık (mela) vardır. Bunun kanıtı ise şu önermeyle kurulmaktadır; Onlar 

bilfiil mevcutturlar ve bilfiil mevcut olan her şey sonsuzdur” (Ülken, 1937: 8). 

Olağan araştırma sorunlarının belki de en çarpıcı yanı olan, kavramlarda 

ya da görgüde olsun, büyük değişiklikler yaratmayı hemen hemen  hiç 

amaçlamamış olmak,  Kındi ve Farabi’de açıkça görülmektedir. Boşluk, uzam, 

zaman, Ay-altı Ay-üstü evren, doğrusal devinim, dairesel devinim, v.b. temel 

kavram ve görüngüde değişiklik olmamıştır.  

Dünya hala evrenin merkezinde devinimsiz, sükun halinde 

duradurmaktadır. Ağır olduğu için özü gereği, merkezde bulunması gerekir. 

Ağır cisimler bu merkeze doğru giderler, çünkü yapıları onları bu merkeze 

doğru iter. Gökyüzündeki kristal küreler hala yerinde durmakta ve 

mükemmeliyetlerini korumakta, ilk devindiriciden aldıkları devinimi 

birbirlerine sonunda da Ay-altı evrene iletmektedirler. Evren yine beş öğeden 

oluşmakta, bu öğelerin nitelikleri, oluşturdukları evrendeki cisimler öğelerin 

özelliklerini sergilemektedirler. 

Bu noktada, paradigmaya olan inancın, İslam dünyasında ki versiyonunu 

görmekteyiz. Çünkü, paradigmanın çizdiği evren bir düş ürünü veya ortak 

duyunun boş, üstün körü sözleri değildir. O, ortak duyunun verilerinden yola 

çıkıp, bu verileri son derece tutarlı, dizgeli bir incelemeye tutan bir öğretidir 
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(Koyre, 1994: 114). Bu yaklaşım, Kındi ve Farabi’nin  paradigmanın sadık 

birer savunucusu, paradigma çevresinde toplanmış olan bilim topluluğunun 

birer üyesi olmalarının nedeninin daha kolay anlaşılmasını da sağlayacaktır.  
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2.5.3. İbn Sina 

İslam dünyasına ilk olarak Kındi’nin tanıttığı, Farabi’nin daha çok felsefi 

açıdan yaklaştığı Aristoteles’in devinim kuramı, asıl ilgiyi İbn Sina’dan görür. 

O, içinde devinim anlayışının da yer aldığı, doğa felsefesini birçok İslam 

düşünürü gibi, “es-Semaü’t-tabii” genel başlığı altında ve doğa ile ilgili 

yazılarında ortaya koyar. Ona göre, doğa biliminin konusu; devinen, bu yüzden 

de sürekli değişime uğrayan cisimler dünyasıdır. 

İbn Sina da, olağan bilim etkinliği içerisinde yer almış olan, Kındi, 

Farabi, gibi, evrene Aristoteles’in penceresinden bakmaktadır. Fakat O, 

kuramla ilgili Arapça’ya çevirisi yapılmış olan Philoponus’un görüşlerini de 

benimseyerek, eleştirilerin odağındaki, “peripatetik fiziğin en zayıf noktasını 

oluşturan; Aristoteles’in fırlatılmış cisimlerin devinimi üzerine geliştirdiği 

teoriye karşıt kendi teorisini oluşturmaya çalışmıştır, ki bu onun fiziğe yaptığı 

en temel katkısını oluşturur” (Nasr, 1964: 36). Bu katkı, İbn Sina’nın hem 

karşıt örneklere yaklaşımının Kındi ve Farabi’den farklı olduğunu, hem de 

‘içsel kuvvet’ kavramını Philoponus’dan farklı biçimde yorumlayıp, özgün bir 

yaklaşım ortaya koyabildiğini göstermektedir.  

Geç Antikçağ’da yaşamış olan Philoponus’un, devinim kuramına yaptığı 

eleştirilerden etkilenecek ve bu konuya ilgi gösterecek olan sadece İbn Sina 

olmayacaktır. Daha öncede ifade edilmiş olan “Philoponus’un görüşlerinin, 

Farabi’nin kendi öğrencisi olan Yahya İbni Adi tarafından Bağdat’ta öğretilmiş 

olmasını” (Demirel, 1984: 357) bu ilgiye örnek olarak gösterebiliriz. 

İslam dünyasında yapılan devinim ile ilgili çalışmalar konusunda  önemli 

yayınları olan S. Pines, İbn Sina’nın, paradigmaya en temel katkısı olan, 
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fırlatılan cisimlerin devinimlerini sürdürebilmesini açıklayabilmek için ortaya 

koyduğu “kasri meyil” (zorunlu eğilim) terimi ve bu terimle ilgili anlayışın en 

belirgin haliyle Şifa’da görüldüğünü ve bu anlay ış taraftarlarının kaynak 

olarak daima Şifa’yı gösterdiklerini; ancak, anlamı pek belirgin olmamakla 

birlikte bu terim ve onunla ilgili anlayışa ilk defa Farabi’nin küçük bir 

makalesinde rastlandığını söyler (Demirel, 1984: 359). 

İbni Sina’nın, kasri meyil anlayışını, büyük bir olasılıkla Farabi’den 

almıştır. Aristoteles’in Metafizik’ini, Farabi’nin El-İbane’sindeki 

açıklamalarını okuduktan sonra anlayabilmiş olması bu düşünceyi daha da 

güçlendirmektedir.40 Ne var ki, Farabi’nin konuya daha çok felsefi açıdan 

yaklaşmış, fizik bağlamında devinim kuramına bir katkı yapmamış olduğunu 

gözden kaçırmamak gerekir. Bu nedenle, İslam bilim dünyasında devinim 

kuramına gerçek katkıyı İbn Sina yapmıştır. 

Aslında İbn Sina El-İbane’yi okuyarak kazandığı şeyi yalnızca 

metafiziğin anlaşılması şeklinde değerlendirmek eksik kalacaktır. İbn Sina, bu 

sayede Farabi ile -daha doğrusu Farabi’nin tanıttığı paradigmanın bakış açısı 

ile- aynı şekilde doğaya bakmayı öğrenmiştir. Sonuçta İbn Sina, “bilim adamı 

olarak karşılaştığı durumları artık uzmanlık dalının diğer üyeleriyle aynı 

Gestalt içinde görmeye başlamıştır...Geçen süre içinde zamanla denenmiş ve 

tüm toplulukça onaylanmış bir görüş tarzını benimsemiştir” (Kuhn, 1991: 172).  

Aristoteles’in ortaya koyduğu şekliyle, devinimin sürebilmesi için  

sürekli kuvvet uygulanması gerektiği düşüncesinin yaratmış olduğu karşıt 

                                                           
40 İbn Sina otobiyografisinde, Aristoteles’in Metafiziğini kırk kere okuduğunu hatta tamamen 
ezberlediğini fakat gerçek anlamını hala anlayamadığını, yalnızca Abu Nasr al-Farabi’nin “On 
the Objects of the Metaphysica”sını okuduktan sonra anlayabildiğini söyler (Nasr, 1967: 44). 
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örneğe çözüm olarak ortaya konulan, devindirici tarafından cisme verilen  

kuvvetin, cisme aynı zamanda bir devinim yeteneği de verdiği yaklaşımı, İslam 

dünyasında çeşitli şekillerde adlandırılmıştır. “Kasri meyil” (zorunlu eğilim) 

terimi bunlar arasında en yaygın olanıdır. Kasri meyil terimi Geç Ortaçağ Batı 

Avrupa’sında ki “impetus” terimiyle de  paralellik göstermektedir. Çünkü, 

‘meyil’ anlayışı da, tıpkı ‘impetus’ anlayışı gibi (Lat.“inclination”) 

Aristoteles’in fiziğindeki en zayıf noktayı oluşturmakta olan zorunlu (kasri) 

devinimi açıklamak için geliştirilmiştir. 

İbn Sina’ya göre, kasri meyil kendi kendine azalmaz, başka bir ifadeyle, 

devinimi engelleyici bir etken veya etmen bulunmadığı taktirde, başlamış olan 

devinimin hiç durmadan sürüp gitmesi gerekir. Böyle bir durum, ancak boşluk 

varsa mümkün olabilecektir ama boşluk yoktur (Sayılı, 1984: 275). 

Philoponus’dan içsel kuvvet kavramını alarak kendi özgün çalışmasını 

ortaya koyan Ebü’l Berekat El Bagdadi’nin yaklaşımı ise İbn Sina’dan oldukça 

farklıdır. El Bagdadi, fırlatılan cisme uygulanan içsel kuvvetin kendi kendini 

zayıflatacağını, ortamın direnci sıfır olsa da durumun değişmeyeceğini yani, 

kısa süreli bir etki sergileyeceğini iddia eder. Demek ki, kurama daha yakın 

tavrı ile, El Bagdadi’deki  içsel kuvvetin kendi kendini tüketen bir yapısı 

varken, İbn Sina’da sürekli olma özelliği sergilemektedir.  

İbn Sina’dan bir yüzyıl sonra, ve Nicholas Bonetus’un ortaya koyduğu 

türden bir meyil anlayışıyla karşımıza çıkan El Bagdadi’nin bu argümanı 

boşluğun olmadığını kanıtlayacak bir delil olmasa da, (Grand, 1977: 49) 

paradigma sınırları içerisinde kalabilmeyi sağlaması açısından son derece 

önemlidir. Ayrıca Bagdadai’nin İbn Sina’nın teorisini arılaştırmaya 
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çalışmasıyla, daha sonra Razi ve Nasreddin Tusi gibi önemli müslüman 

filozofları üzerinde çok güçlü bir etki yapmış olması da göz ardı edilmemelidir 

(Nasr, 1964: 36). 

İbn Sina, doğal cisimlerin devinimlerini temelde Aristoteles’in ortaya 

koyduğu şekliyle, yani; “doğal yer” kavramıyla açıklar.41 Fakat, ona göre, 

doğal yeri belirleyen cisimlerin doğalarında var olan eğilimdir (meyil). 

Aristoteles felsefesinde bulunmayan bu eğilim anlayışına ilk defa Yahya en-

Nahvi’de rastlanmaktadır. Daha sonra, İbni Sina, onu geliştirerek devinim 

kuramının önemli bir öğesi haline getirmiştir. Aristoteles’te cismin doğal yerini 

belirleyen ve onu doğal yerine götüren şey, cismin -dört öğe çerçevesinde- 

içerdiği ağırlıkta olan öğeydi. Fakat, İbn Sina’da öğe anlayışından pek 

bahsedilmez. Onun yerine, özgül ağırlık düşüncesini çağrıştıran, birim kütle, 

yani maddenin yapısı ön plana çıkmıştır ve cismindeki eğilimin (meyil) 

kaynağı da budur.  

Buna göre, İbn Sina, cisimlerde doğal yerlerine doğru iki çeşit eğilim 

belirler. Birincisi ; cisme dıştan yapılan etki sonucu oluşan “kasri meyil” 

(zorunlu eğilim) dir. Buna “zorunlu devinim”de denir. İkincisi ; birincinin 

karşıtı olan, cismin kendi doğal yerine yönelmesini sağlayan devinim yani, 

“tabii meyil” dir (doğal eğilim). Buna “doğal devinim”de denir. Bu devinim 

belirli bir süre, yol ve hız içerisinde gerçekleşir. Zaman burada devinimin 

ölçüsünü veren şeydir.  

                                                           
41 “Aristoteles devinimin sadece nicelik, nitelik ve mekan kategorilerinde olduğunu savunurken 
İbn Sina buna “durum” kategorisini de ekler ve her devinimde şu altı faktörü ayırmalıyız der: 
1)Devinimin Başlangıcı 2)Devinimin Sonucu 3)Devinimin Nedeni 4)Devinimin Aldığı Mesafe 
5)Devinimin Amacı 6)Devinimi Yüklenen Nesne (Cevher) “Mecdu’ül-hareke”. Bunlardan 
altıncısı hiçbir zaman değişmez. Eğer değişme olursa o zaman şekil (suret-form) değişir. Bu da 
türlerin kalkmasına yol açar. Ontolojik yönden bu mümkün olmadığına göre cevherde devinim 
ve değişme olmaz” (Açıkgenç, 1986: 66). 
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Paradigmanın belirlediği iki ayrı evren anlayışına sahip olan İbn Sina da, 

dört öğeden gök cisimlerine kadar ki cisimlerin toplamı evreni (alem) 

oluşturur. Bu şekilde sınırlanmış olan evren sonludur ve evrende boşluk yoktur. 

Devinimin içinde gerçekleştiği uzam boşluk demek değildir. Uzam, kuşatan 

cisimle kuşatılan cismin temas ettiği düşünsel bir alandır ve dış dünyada boşluk 

yoktur. 

Ay-üstü evrende, dairesel devinim yapmakta olan gök cisimleri vardır. 

Bu devinimini sağlayan ilke nefistir. Gökküreler veya gökcisimleri Tanrıdan 

sonra gelen ikinci derecede kutsal varlıklardır. Devinimlerindeki düzen , ruh 

sahibi birer canlı ve akıllı varlık olmalarındandır. 

Ay-altı evrende ise, doğrusal devinim yapan, oluş ve bozuluş halinde 

bulunan varlıklar vardır. Doğal cisimlerin yapısında doğrusal devinim yapma 

eğilimi varken, bileşik cisimlerin devinim ilkesi ise ya doğa yada nefistir.  

İbni Sina, Şifa da, fırlatılan cisimlerin devinimi konusuyla ilgili yapılmış 

olan, gerek Aristoteles’e ait iki açıklamayı, gerek Philoponus’a ait olan 

açıklamayı ve gerekse, “İtimat” kuramı olarak tanınan ve devinimi atomik, ya 

da süreksiz bir olgu olarak ele alan, o dönemde İslam dünyasında çok yaygın 

kabul gören açıklamayı yetersiz bulur ve reddeder (Demirel, 1984: 357). 

İncelemesinin devamında, ilk olarak, zorunlu devinimi ele alır ve zorunlu 

devinimde hızın, ağırlıkla ters orantılı olduğunu söyler (Nasr, 1964: 36). Ona 

göre, hafif cisimler, ağır cisimler kadar kolay havayla etkileşime giremezler, 

bunun nedeni ise, hafif cisimlerin devindirici kuvvetten, yeteri kadar etki 

alamamalarıdır. Fakat bu, ağır cisimlerin zorunlu devinim yapmaya daha 

uygun olduğu anlamına gelmez. 
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 İkinci olarak, devindiricinin cismi fırlatmak için harcadığı kuvvetin ve 

oluşturduğu etkinin, ağır cisimde daha fazla olacağını, fakat bu etkinin devinim 

sürecinde azalacağını söyler. Başka bir ifadeyle, “ağır cisimler hafif olanlara 

göre daha fazla kasri meyil alma yatkınlığına sahiptirler ve onları engellemek, 

ya da durdurmak için daha büyük bir güç harcamak gerekir” (Demirel, 1984: 

358). Sonuçta, hem doğal hem de zorunlu devinimde cismin devindiriciden, 

devinme gücü ya da eğilimi aldığını ve bu eğilimin, eğer devinim 

engellenmeye çalışılırsa direnç göstereceğini, devinime son vermek ya da 

şiddetini azaltmak için karşı kuvvet kullanmak gerektiğini ifade eder. 

İbni Sina’ya göre, fırlatılan cisimler devinimlerini devindiriciden 

aldıkları kasri meyil (zorunlu eğilim)  vasıtasıyla sürdürürler. Çünkü kasri 

meyil, devinimsizliğe (immobilization) şiddetle karşı koyan bir şeydir. Eğer 

fırlatılan bir cisim, boşluk var olsaydı ve boşlukta devinmek durumunda 

kalsaydı, kazandığı kasri meyil yüzünden hiçbir şekilde yok olmayan ve 

kesintisizce sürüp gidecek olan bir devinim imkanına sahip olurdu. Çünkü, 

herhangi bir engelleme söz konusu olmadığı zaman kasri meyil sürekli olarak 

etkisini göstermeye devam eder. O, kendi kendisi tüketen bir şey değildir.  

İbni Sina, kasri meyil ile kuvvet arasında bir ayrım yapar. Ona göre kasri 

meyil, devindirici kuvvet (kuvvet-i muharrikat) ile aynı türden bir şey değildir. 

Yani,  Philoponus’un dediği gibi, kasri meyil devindirici kuvvetin fırlatılan 

cisme aktarılan bir kısmı, ya da parçası değildir. Eğer devindirici etmen, 

fırlatma anında cisme bir kuvvet verseydi, aktarılan bu kuvvet etkisini 

devinimin başlangıç anında en yoğun olarak göstermeliydi. Gerçekte ise bu 

etkinin, devinimin orta noktasında en yoğun olduğu görülür. O halde kasri 
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meyil kuvvet türünden bir şey değildir. Ancak, her kuvvet etkisini bu eğilim 

aracılığıyla iletir, ya da gösterir. Bundan dolayı, kuvvet ortadan kalktıktan 

sonra bile kasri meyil varlığını sürdürmeye devam eder (Demirel, 1984: 357-

358). 

Bir kıyaslama yapmak gerekirse, İbni Sina’nın impetus ve kasri meyil 

kuramın ilk habercisi olan Philoponus’u aşmış olduğu anlaşılmaktadır. 14. 

yüzyılda, kuramın en gelişmiş şeklini ortaya koyan ve Galileo’yu etkilemiş 

olan Buridan’ın İmpetus anlayışı ile karşılaştırıldığında, aralarında önemli bir 

fark olduğu görülüyor. Bunlardan birincisi, Buridan’ın İmpetus’un hem hızla 

hem de ağırlıkla orantılı olduğunu açıkça belirtmesine karşın, İbni Sina’nın hız 

faktörünü açıkça söylemeden sadece ağırlıkla orantılı olduğunu vurgulamış 

olmasıdır. Diğer bir fark ise, başlangıçta kasri meyil ile kuvvet (kuvvet-i 

muharrikat) arasında kesin bir ayrım yapıldığı halde, İbni Sina’nın zaman 

zaman bu ayrımı unutarak kasri meyil ile basılı kuvvet (kuvveti müstefadat, 

impressed force) terimlerini eş anlamlı olarak kullanmasıdır. Buridan da böyle 

bir karışıklığa rastlanmıyor (Demirel, 1984, 360). “Buridan’ın dinamik 

tarihindeki bu önemli duruma İbn Sina’dan aldığı etki sayesinde ulaşmış 

olduğunu düşünmek çok akla yakın görünüyor” (Sayılı, 1984:  276-277). 

Sonuç olarak, İbn Sina meyili, başlangıçta cisme devinimini veren 

kuvveti, temas kesildikten sonrada cismin devinimini sürdürmesini sağlayan 

bir aracı olarak gördü ve üç tür meyil belirledi; Bunlar; fiziksel, doğal ve 

zorunlu meyildir. 

İbn Sina, doğal ve zorunlu meyille, Aristoteles’in ayırdığı zıt iki devinim 

türünü, nedensel olarak açıklamayı hedeflemişti. “Kendi yapısı içinde devinim 
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gücü taşıması bakımından madde kavramı, İbn Sina’yı mükemmellik 

(perfeksiyon) düşüncesine yöneltmiştir. O, sonuçta perfeksiyonizm ile bunun 

tam karşıtı olan determinizmi uzlaştırmaktadır” (Doğramacı, 1984: 82).  

İbn Sina’nın zaman konusunda ki düşünceleri de paradigma sınırları 

içerisindedir. Ona göre, aynı yoldaki ve aynı büyüklükteki iki cismin 

devinimlerinin hızlı veya yavaş olması zamanın varlığını gösterir. 

Filozofta zaman ve devinim kavramları birbirlerine bağlıdır. Hatta, 
Necat’ta, zamanın ancak devinim yoluyla düşünülebilir olduğunu, devinimin 
hissedilmediği yerde zamanın da olamayacağını ifade eder. Başka bir ifadeyle, 
ona göre, zamanın devinimsizlik ile hiçbir ilgisi yoktur (Ülken, 1937: 5). 

 
İbn Sina’da zaman için söylenen, devinim içinde geçerlidir. Fakat orada 

prensip olan  kürelerin dairesel devinimidir. Yalnız şu yönünü göz önünde 

tutmalıdır ki İbn Sina’da kürelerin devinimi bütün evrenin etkinliğinin prensibi 

olarak kabul edilmiştir. Zamanın kendiside bu devinime bizzat tabidir. “Zaman, 

dairesel devinimin niteliğidir.” Bu kuram Kındi’de de görülüyor: Dairesel 

devinim sürekli olduğu için, zamanda süreklidir. Fakat, unutmamak gerekir ki, 

asıl kaynak, Aristoteles’tir. 

Yukarıda, İbn Sina’nın, Aristoteles’in ortaya koyduğu paradigmatik 

devinim kuramının çevresinde oluşmuş bilim topluluğunun bir üyesi olduğu 

belirtilmiştir. Gerçektende İslam dünyasında bir bilimsel topluluk vardır. Bu 

topluluğun üyeleri arasındaki bilgi alışverişi doğrultusundaki; etkileşim, 

eleştiri, uzlaşım gibi sosyal ve psikolojik oluşumlar olduğu da bir gerçektir. İbn 

Sina, Bağdadi, Ebul Vefa ve Heysem gibi çok önemli isimlerin sürekli 

birbirlerinden haberdar oldukları, kimi zaman yüz yüze ve sürekli bilgi 

alışverişinde bulunmuş, kimi zamanda kendilerinden önce yaşamış olanların da 

eserlerini inceleyerek onları tanıma fırsatı bulmuş oldukları bilinmektedir. 
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Çünkü, “bilimsel bir çevre, paradigmanın olağan koşullarında tanımladığı 

bulmaca veya sorunları çözmek için son derece etkin bir araçtır. Bu koşullarda 

söz konusu sorunları çözümlemenin de ilerlemeden başka bir sonucu olamaz” 

(Kuhn, 1991: 156). Konuya İbn Sina ve el-Biruni’nin mektuplaşmaları en güzel 

örneklerden birini oluşturmaktadır.42  

Birbirlerinden çok uzak ve farklı kültürlerde yaşamış olmalarına ve 

belirtilen farklılıklara rağmen, Philoponus, İbni Sina ve Buridan’ın konuya 

paradigmatik çerçeve içerisinde yaklaşmaları ise sadece olağan bilim yapma 

etkinliği içerisinde bulmaca çözücülüğü olarak açıklanabilir. Buda bize 

gösteriyor ki “bilim tarihinin büyük bir bölümü açık bir şekilde paradigma-

tabanlı araştırma olarak görülebilir” (Barnes, 1995: 135).  

Philoponus, İbn Sina ve Buridan’ın uzlaştırılabilecekleri noktaların ilki; 

karşıt örneklere birbirinden farklı çözümler getirseler de paradigmanın sınırları 

içerisinde kalmayı bilmişlerdir.    Çünkü “olağan bilim etkinliği, ne olgu ne de 

kuram düzeyinde yenilik bulma peşinde değildir ve zaten başarılı olması da 

yenilik bulmamasına bağlıdır” (Kuhn, 1991: 75). Çünkü, Kuhn’a göre yenilik 

olağan üstü bilim döneminde ortaya çıkacaktır. Olağan bilim olgu ile kuram 

arasında uyumun sağlanmaya çalışıldığı bir süreçtir. Devinim üzerinde gerek 

İslam gerekse Hıristiyan dünyasında çalışma yapanların yaptıkları da bundan 

ibarettir. Bu süreçteki amaç bulmaca çözümü olarak ortaya çıkar. Çözüm 

bulmada ki başarısızlık da, daha öncede ifade edildiği gibi, kurama değil bilim 

adamına aittir (Kuhn, 1991: 96). Üstelik “bilimsel araştırmaya temel teşkil 

                                                           
42 El- Biruni’nin İbn Sina’ya mektupla sorduğu sorular hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız; 
(Nasr, 1968: 133-138).  
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eden hiç bir paradigma ele alınan sorunların hepsini çözemeyeceği için 

bulmaca tarzı sorular hep var olmaya devam edecektir” (Kuhn, 1991: 96). 

Bilim adamları da, bu çözülemeyecek bulmacaların hep var olacağının 

farkındadır. Bu farkındalık, Philoponus, İbn Sina ve Buridan’ın 

uzlaştırılabilecekleri ikinci noktayı oluşturmaktadır; Bilim adamları bir 

paradigma üzerinde uzlaşırken, tamamlanmış bir ürünü kabul etmezler; daha 

çok ilerdeki çalışmalar için gerekli bir temelin kabulünde uzlaşırlar. 

Paradigmalar olağan bilim içinde rafine edilir ve ihtimamla işlenir: Onlar, daha 

ileri seviyede problem-çözümlerinin geliştirilmesinde kullanılırlar, böylece 

bilimsel uzmanlık ve yeteneklerin faaliyet alanı genişler (Barnes, 1995: 128). 
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2.5.4. İbn Bacce ve İbn Rüşd 

İbn Bacce Aristoteles fiziği ile uyumlu yeni bir devinim kuramı arayışına 

girmiş Endülüslü bir düşünürdür. İbn Bacce’de diğer olağan bilim etkinliği 

içerisinde olan ve yeni yaklaşımlar ortaya koyan isimler gibi Philoponus’un 

yukarıda anılan düşüncelerini benimsedi. Bu doğrultuda, paradigmanın diğer 

karşıt örneği olan, Aristoteles’in V = F / R şeklinde formüle edilen, devinim 

bağıntısı üzerinde çalıştı. Çalışmalarının sonucunda ortaya koyduğu çözüm 

olan V = F – R formülü son derece mantıklı ve o ana kadar yapılan en doğru 

yaklaşımdı. Bu bağıntıya göre devinim, direncin engelleyerek tükettiği 

kuvvetten geriye kalandı. 

İbn Bacce’ye göre, devinimin doğasını, özü anlamak istiyorsak, onu, 

ideal bir ortamda düşünmeliyiz. İdeal yani dirençsiz bir ortamda ise hız (V) ile 

kuvvet (F) arasında doğru bir orantı olacaktır. 

İbn Rüşd,  bu konuda Aristoteles’i destekleyerek İbn Bacce ile 

tartışmıştır. Ona göre, devinimin gerçek doğasını anlamak için onu boşlukta 

yani ideal bir ortamda düşünmek son derece yanlıştır. Çünkü, gerçek bir 

devinim ancak dirençli bir ortamda gerçekleşir. Bu yüzden de yapılacak en iyi 

şey, gerçek dünyada, gerçek cisimlerin, gerçek (dirençli) ortamlarda yaptıkları 

devinimleri değerlendirmektir. 

İbn Bacce ve İbn Rüşd arasında geçen bu tartışma daha sonra Batıda 

tekrar ele alınmıştır. İbn Rüşd, Aristoteles’in Fizik’i üzerine yaptığı yorumda, 

Aristoteles’in bir cismin düşme zamanının,içinden geçtiği ortamın yoğunluğu 

ile, yani direnci ile orantılı olduğu iddiasını İbn Bacce’nin reddettiğini 

söylemiştir. 
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 Aristoteles, gezegen ve yıldızların, bütün yer cisimlerinde olduğu gibi, 

bir noktadan bir diğerine anlık devinimler yapmadığını gözlemişti. Üstelik, 

Aristoteles, gök cisimlerinin, hiç direnci olmayan göksel eter maddesinin 

içerisinde, çaba harcamadan, devindiklerinde ısrar etmişti. Farklı, sınırlı 

gezegen hızlarının, dirençsiz bir ortamda meydana geldiği açıktı. Bu bağlamda, 

İbn Bacce, Aristoteles’in iddiasının sadece bir tek durumda doğru olabileceğini 

söyler. Oda; bir noktadan bir başka noktaya gitmek için gereken zamanın, 

yalnızca, araya giren ortamın direncine bağlı olması durumundadır.  

İbn Bacce, devinim olması için direnç gösteren bir ortama gerek 

olmadığını, ayrıca, böylesine bir ortamın yalnızca devinimi yavaşlatacağını 

söylemiştir. Gözlenebilen olağan devinim, engellenmediği varsayılan 

devinimden, ortamın direnci çıkarıldıktan sonra geriye kalandır (V = F – R). 

İbn Bacce’nin ifadesindeki belirsizlik, gözlenebilir devinimin fiilen 

belirlenmesini imkansızlaştırmıştır. O, dirençsiz bir ortamdaki, veya boşluktaki 

devinimin ölçülebilmesi için hiçbir araç önermemiştir. Bu, cismin ağırlığı ile 

mi, boyutları ile mi, nerede olduğu bilinemeyen gücü ile mi veya daha değişik 

yollarla mı ölçülebilirdi? Hassas bir şekilde, ortamın toplam direnci, doğal 

devinimi nasıl yavaşlatır ve gözlenebilir devinim şeklindeki hızı nasıl 

doğururdu? Bu tür direnç nasıl ölçülürdü? 16.yüzyılda, yine Aristoteles’e karşıt 

bir tutum benimseyen Giovanni Battista Benedetti ve Galileo’ya kadar, bir 

ortamın direnci için, nesnel bir ölçüm sağlama yolunda gerçek bir çaba 

gösterilmedi (Grand, 1996: 88).  

Karşıt örnekleri çözmek adına, kurama, dolayısıyla paradigmaya aykırı 

şeyler söylemiş, Aristoteles’e ciddi eleştiriler getirmiş, çözümleriyle sınırları 
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zorlamış olsa da İbn Bacce, olağan bilim etkinliği gerçekleştiren bir bulmaca 

çözücüdür. Çünkü, paradigmanın temel prensipleri hala ayaktadır. Fakat, 

kuramın çok zorlandığı da bir gerçektir. 

Aristoteles’i, yani paradigmayı eleştiren, hatta temellerini zorlayarak yeni 

yaklaşımlar ortaya koymaya çalışanlar olsa da, geçen zamana rağmen, evrene 

onun ortaya koyduğu orijinal şekliyle bakmakta ısrar edenlerde yok değildir. 

Başka bir ifadeyle, paradigmayı olduğu gibi kabul eden, onu eleştirilere karşı 

savunan ve koruyan İbn Rüşd, bu anlamda verilebilecek en iyi örneklerdendir. 

Paradigmaya büyük bir inançla bağlı olan İbn-i Rüşd, Aristoteles’in 

eserlerine, öylesine büyük bir inançla yaklaşmış ki daha sonra bu çalışmaları 

ona Batı dünyasında Latince olarak şüphe götürmez “yorumcu” ve 

Aristoteles’in en üstün (par excellence) çevirmeni unvanını kazandırmıştır 

(Wallace, 1978: 103). 

İbn Rüşd, kuramsal bilimler sınıfına koyduğu doğa felsefesini (“es-

sana’i’u’t-tabi’iyye” veya “el-hikmetü’l-tabi’iyye”) Aristoteles’in bu alanda 

yazdığı kitaplar üzerine yaptığı yorumlar ile ortaya koymuştur. Fizik biliminin 

amacını, devinimli şeylerin formları (suret) ile devinimli olmaları bakımından 

kendilerinde mevcut bulunan ereklerin (gaye) incelenmesi olarak belirlemiştir. 

Doğa felsefesi, tözden dolayı değişime uğrayan bütün cisimlerin madde 

ve formdan oluştuğu temeli üzerine inşa edilmiştir. Bu konudaki ilk kitabı olan 

“es-Sema’u’t-tabi’i” (fizik), devinim ve devinimsizlik ilkesini kendinde taşıyan 

doğal varlıkların ilk ilkeleri, ortak doğaları ve genel özelliklerini konu edinir. 

Bu anlamda bir bakıma doğa felsefesinin öncelikli konusu, doğal varlıkların 

doğalarını ve genel özelliklerini ortaya çıkaran “değişim” ve ona bağlı diğer 
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konulardır. Bu konuları içeren klasik fizik, Aristoteles tarafından da bir 

“devinim” ve “değişim” teorisi şeklinde anlaşılmaktaydı. Aristoteles’in büyük 

yorumcusu olarak İbn Rüşd’de bu doğrultuda düşünüldüğüne göre, onun doğa 

felsefesinin temel konusunun  “değişim” ile değişen varlık demek olan “cisim” 

olması doğaldır. 

  İbn Rüşd’de, değişim, devinim, neden, uzam ve zaman kavramlarının 

ontolojik anlamda kendisine bağlı bulunduğu şey, hiç şüphesiz cisim 

kavramıdır. Cisimleri de “es-Sema’ ve’l-‘alem” adlı eserinde, Aristoteles’ten 

aldığı üzere, basit ve bileşik olmak üzere ikiye ayırır. Basit cisimler ise; bir 

karşıtı olmayan, bu yüzdende değişikliğe uğramayan, fakat yön ve boyutları 

olan gök cisimleri, diğeri madde ve formun birleşmesiyle oluşan dört öğedir. 

Aristoteles, en mükemmel devinim şekli olan dairesel devinimi gök 

cisimlerinin gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Onlar, bu yüzden Tanrıdan sonra 

gelen ikinci derecede kutsal varlıklardı. Aristoteles paradigmasının temel 

kabullerinden olan bu yaklaşımdan dolayı, olağan bilim dönemi olan 

Aristoteles sonrası İlkçağ ve Ortaçağda, gök cisimlerinin dairesel 

devinimlerindeki düzeni bunların ruh sahibi birer canlı ve akıllı varlık 

olmalarıyla açıklıyor ve onların Ay-altı evrendeki varlıklardan çok daha 

mükemmel olduklarını düşünüyorlardı. 

İbn Rüşd’e göre, gök cisimleri bütün bu özellikleri ile, Ay-altı evrendeki 

dört öğeye etki ederek onların birleşme, dönüşüm ve karışımı sonucunda 

bileşik cisimlerin oluşumunu sağlayan uzak etkin nedenlerdir. Sürekli bir 

şekilde, Ay-altı evrende cereyan etmekte olan oluş ve bozuluş, gök cisimlerinin 

dairesel devinimleriyle oluştuğu için, bu devinimlerden herhangi birinin 
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durması veya aksaması, evrende var olan düzenin bozulmasına yol açar. Gök 

cisimleri, dairesel devinim dışında herhangi bir değişikliğe uğramazlar. Aksi 

halde onlarda ortaya çıkacak bir değişme Ay-altı evrendeki düzeni de 

etkileyecektir 

‘Tehafüt’ adlı eserinde, gök cisimlerindeki düzenli devinimin nefis 
(cevher) değil de doğadan kaynaklandığının düşünülebileceğini, fakat bu 
cisimlerin birbirine karşıt iki tür devinimi bulunduğu, bunun ise doğayla 
açıklanamayacağını belirten İbn Rüşd, her birinin belli ölçüsü ve şekli bulunan 
gök cisimlerinin bu düzenli devinimlerinin onların nefis sahibi olduklarının 
anlamına geldiği konusunda ısrarlı görünmekle birlikte, bu canlılığın, Ay-altı 
evrendeki türden bir canlılık şeklinde düşünülmemesi gerektiğini de önemle 
vurgulamaktadır (Sarıoğlu, 2003: 52). 

 
İbn Rüşd, bileşik cisimlerin ise, Aristoteles’te olduğu gibi madde ve 

formun etkileşiminden oluştuğunu düşünür. “Telhis” adlı eserinde maddi 

nedenin dört öğe olduğunu, “Tehafüt”e ise formunu gök cisimlerinin dairesel 

devinimi ile aralarındaki etkileşimden aldıklarını söyler.  

İbn Rüşd’e göre, basit cisimler gibi, kendiliğinden oluşan hayvan ve 

bitkilerin edilginlerinin (fail) gök cisimlerinin devinimleridir. Bu konuda da 

Aristoteles ile aynı görüşü paylaşan İbn Rüşd, Farabi ve İbn Sina’nın bu 

konuda ileri sürdüğü “fa’al akıl” (etkin) tezinin doğru olmadığını savunur. Zira 

bileşik cisimlerin edilginlerinin doğrudan cisim olmasa bile en azından cisimde 

olması gerektiğini düşünür. Bileşik cisimler içerisinde ayrı bir yeri olan 

canlılara canlılığı verenin ise bir başka ilke olması gerektiğini savunan İbn 

Rüşd’e göre, bunun ilk ilke olduğunu savunanlar haklıdır. Bu ilkeye Galen’in 

“suretlendiren güç” (biçimlendiren güç; el-kuvvetü’l-musavvire) dediğini, 

bazılarının ise, ayrık bir ilke, akıl, nefis veya gök cismi dediğini de ifade eder.  

İbn Rüşd, Aristoteles’te olduğu gibi, değişim (tegayyür) olgusunu dört 

kategoride inceler. Bunlardan ilk üçü olan, “yer değiştirme” (en-nukle), 

“artma-eksilme” (en-nümuvv ve’n-naks) ve “dönüşüm”ü (el-istihale) 
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“devinim” olarak değerlendirirken, dördüncüsü olan “oluş-bozuluş”u (el-kevn 

ve’l fesad) bunlardan ayrı tutma eğilimindedir. 

Dikkat edilirse, İbn Rüşd’ün, devinim olarak belirlediği değişim 

türlerinin tamamında, değişimin üzerinde gerçekleştiği somut ve fiilen var olan 

bir nesne bulunmaktadır. Demek ki, İbn Rüşd’de devinim -tıpkı Aristoteles’te 

ve paradigma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren diğer İslam düşünürlerinde 

olduğu gibi- bir nesne üzerinde ve belli bir süre içerisinde gerçekleşen bir 

olgudur.  

“Telhis” adlı çalışmasında, oluş ve bozuluş konusunda Aristoteles’i 
izleyen İbn Rüşd’e göre de oluş ve bozuluşun, maddi, formel (suri), devindiren 
(fail) ve ereksel (gai) olmak üzere dört nedeni bulunmaktadır. Maddi ve formel 
neden, aynı zamanda birer “öğe” olarak nedeni oldukları varolanda varlıklarını 
sürdürürler. Fakat, devindiren ve ereksel neden için böyle bir durum geçerli 
değildir (Sarıoğlu, 2003: 58). 

 
 İbn Rüşd, “Tehafüt”te, formel nedenin, maddi nedenden daha yetkin 

olduğunu söyler. Çünkü, formel neden, varolanın düşünülebilir, etkin, bir ve 

bütün olmasının nedeni iken, maddi nedenin; varolanın duyulur ve edilgin 

oluşu ile ondaki çokluğun nedenidir. Devindiren neden (Aition poietikon) ise, 

nesnelerin dahili neden ve kurucu öğeleri durumundaki madde ile formun 

birleşmelerini yani oluşun gerçekleşmesini sağlayan nedendir. Herhangi bir 

olgu veya olayın ne için meydana geldiği ve niye öyle olduğunu açıklayan, 

ayrıca onun gerçekleşmesini sağlayan etkenin (failin) eylemini (filini) 

belirleyen ise ereksel nedendir. 

Yukarıda ifade edildiği üzere, İbn Rüşd, “es-Sema’u’-tabi’i”de, 

devinimin, bir yetkinlik olması dolayısıyla, ancak onu kabul edebilecek olan 

bir şeyde gerçekleşebileceğini söyler. Ona göre, Aristoteles devinimi, 

“potansiyel (kuvve, dynamis) halindeki bir şeyin potansiyel halinde olması 
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bakımından yetkinliği” diye tarif ederken aslında bunu anlatmak istemiştir. 

Çünkü doğal olsun veya olmasın, bütün varolanlar için biri kendisinde 

potansiyel hali bulunan ve devinimi kabul eden hatta bir bakıma devinimin 

kendisi olan, diğeri de devinimin sonunda gerçekleşen ve artık potansiyel hali 

bulunmayan iki tür yetkinlik söz konusudur. Devinimi daha açık bir şekilde 

ortaya koyabilmek için karşıtlar konusuna da değinen İbn Rüşd, karşıtların tek-

çift, hastalık-sağlık, örneklerinde olduğu gibi ara (mutavassıt) durum veya 

derecelenme kabul etmeyen ve aşağı-yukarı, az-çok, soğuk-sıcak gibi ara 

durumları bulunan iki türünden söz eder ki ona göre devinim bu ikinci türden 

karşıtlar arasında gerçekleşebilir. Çünkü işaret edilen ara durumların varlığı, 

devinim için gerekli olan potansiyel halindeki yetkinliğin varlığı anlamına 

gelmektedir. Bu türden karşıtların bir kısmı uzam kategorisiyle (aşağı-yukarı), 

bir kısmı nicelik (az-çok, büyük-küçük), diğer bir kısmı da nitelik (soğuk-

sıcak) kategorisiyle ilgilidir ki bu durumda yer değiştirme (en-nukle), artma ve 

eksilme (en-nümuv ve’n-naks), dönüşüm (el-istihale) olmak üzere üç çeşit 

devinimden bahsedilebilir. 

Yer değiştirme devinimi, “es-Sema’ve’l-alem”de, Aristoteles’te olduğu 

gibi doğrusal ve dairesel olmak üzere iki kısma ayrılır. Doğrusal devinim de 

biri çevreden merkeze, diğeri merkezden çevreye doğru gerçekleşen iki 

türünden söz edilir. Bu devinim türü sonludur ve sükun halinden başlayıp yine 

sükun halinde son bulduğu için kesintilidir. Dairesel devinim ise, kesintisiz ve 

sonsuzdur. Konu edindiği varlıklar kendiliğinden devinimli yani dinamiktir.  

Nicelikte ortaya çıkan artma ve eksilme deviniminde, nesnenin maddesi 

değişirken formu değişmez. Nitelite ortaya çıkan “dönüşüm” (el-istihale) 
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deviniminde ise, madde herhangi bir değişme olmayıp formda ve nesneye 

değişik boyutlar kazandıran niteliklerde bir takım değişimler ortaya çıkar. 

İbn Rüşd’de, ilke açısından bakıldığında doğal (tabii, dinamik) ve 

zorunlu (kasri, mekanik) olmak üzere iki tür devinim belirlemiştir:  

Doğal devinimin, kendisinde bulunan bir ilkeden yani “doğa”dan 

kaynaklanıp doğrudan (bi’z-zat) üzerinde gerçekleştiği devinimli (müteharrik) 

nesnelere “doğal varolan” denilmektedir. Bununla birlikte her doğal varolan, 

bütün doğal devinimlerin ilkesine sahip değildir. Örneğin hayvanlarda yer 

değiştirme, artma ve eksilme ile dönüşüm deviniminin ilkeleri bulunduğu halde 

basit cisimlerde artma ve eksilmenin, gök cisimlerinde ise yer değiştirme 

dışındaki devinim türlerinin ilkesi mevcut değildir.  

Zorunlu devinim ilkesi ise devinen nesnenin kendisinde bulunmadığı 

için bu devinim ancak dışarıdan gelen bir etkinin sonucu olarak gerçekleşir. 

Doğal devinim daha çok suni nesnelerde söz konusu olmakla beraber, doğal 

varlıklarda da görülebilir. Örneğin, bir taşın yukarıya doğru fırlatılması zorunlu 

(kasri), yere düşmesi ise doğal (tabii) bir devinimdir. İbn Rüşd, bütün bunların 

yanında “el-Kevn ve’l-fesad”da “birde her tür devinimde iç içe bulunan “etkin 

devinim” (fi’li) ile “edilgin devinim”den (infi’ali) söz etmektedir. O, ayrıca iki 

devinimin aynı zamanda ve aynı nesnede ortaya çıkmasına bakılarak 

“doğrudan devinim” (bi’z-zat) ve “dolaylı devinim” (bi’l-araz) ayrımının da 

yapılabileceğinden söz eder.  

Bütün bunlara ilave olarak belirtilmelidir ki İbn Rüşd’de devinim ancak 

şu üç öğenin bir arada bulunması halinde gerçekleşebilir: 

a) Devinime konu olacak bir varolan, 
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b) Devinimin kendisinden başlayacağı ve kendisine yöneleceği uzam, 

c) Devinimin, içinde gerçekleştiği zaman (Sarıoğlu, 2003: 66). 

İbn-i Rüşd’ün başka bir tezi ise ‘evrenin sonsuz oluşuydu’. Bu tezinin 

kaynağı da  Aristoteles’in “gezegenlerin, devinimin ve zamanın belli bir 

başlangıcı olmadığı, bu nedenle yaratılmadıkları ve de yok olmayacakları” 

inancına bağlığıdır. Kendisi aynı zamanda İbn-i Sina’nın her şeyin temeli ve 

varoluşuyla ilgili öğretisine de karşıydı (Wallace, 1978: 104). 

İslam uygarlığında, olağan bilim etkinliğinin başlangıcı sayılabilecek 

Kındi’nin Aristotelesçi tavrı ile son filozof olarak incelediğimiz İbn Rüşd’ün 

yaklaşımı arasında pek fark olmaması, İslam dünyasında yapılan devinim 

çalışmalarında ana hatlarıyla paradigma sınırları içerisinde kalındığını, başka 

bir ifadeyle, devinim çalışmalarının, paradigmanın oluşturduğu çerçevenin 

sınırları içerisinde yapıldığını göstermektedir. 

   Paradigmanın sadık savunucusu, Latince de  Aristoteles’in şüphe 

götürmez yorumcusu unvanını almış olan  İbn Rüşd, kendisinden sonra, 

Paradigmaya olan inancın tazelenmesinde, sadece İslam dünyasında değil, aynı 

zamanda Hıristiyan dünyasında da çok büyük bir rol oynamıştır.  

İbn-i Rüşd’ün Aristoteles hakkındaki yorumları, Paris Üniversitesinde 

Aristotelesçilik akımını ilk olarak geliştirenlerden Auvergne’li William ve 

Büyük Albert tarafından biliniyordu. İbn-i Rüşd’ün Katolik inancı üzerine 

yıkıcı olacağı ilk önceleri fark edilmemişti. Fakat Aristoteles’in düşüncelerinin 

yaygınlaşmasıyla İbn-i Rüşd’ün düşünceleri de duyulmaya başlanmıştır. 

Sadece bu değil, kısa zamanda  edebiyat fakültesinin de ilgisini çekmiştir. 

Böylece başlıca destekleyicileri Siger ve Boethius olan Latin İbn-i Rüşdçülüğü 
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veya Heteredoks Aristotelesçilik olarak karakterize edilen bir akımı 

başlatmıştır (Wallace, 1978: 104). 

İbn-i Rüşdçülerin doğa felsefesine ilişkin bir çok öğretileri vardır. Bu 

öğretiler 16. yüzyılın sonunda Aristoteles geleneğinin bir parçası olup 

üniversitelerde okutulacak konuma gelmeye başlamıştır. Bu öğretiler 

arasındaki savlardan birine göre, ‘boşlukta devinim anlıksal bir olaydır’. 

Dolayısıyla boşlukta doğrusal devinim yapılamaz. Devinimli olanla 

devinimliliği sağlayan arasında daima temas olmalıdır. Bunun yanı sıra 

doğrusal olmayan devinim ile, doğrusal devinim birebir özellikler 

taşımamasından dolayı birbirleriyle karşılaştırılamazlar. 

Bu öğretilerin çoğu Paris’te, Jandun’lı John tarafından 14. yüzyılda 

ortaya konmuş olup genelde 14.yüzyıl ile 16. yüzyıl arasında Kuzey İtalya’da 

özellikle Padua’da yaygınlaşmıştır. Üniversitede yapılmakta olan bu eğitim, 

paradigmatikdir. Yani paradigmanın devamlılığını, gelecek kuşaklara 

aktarımını sağlamak için yapılmış olağan bir bilim etkinliğidir. 

 Ancak İbn Rüşdçülere (Averroists) karşı olan yaklaşımlar da vardır. 

Örneğin Thomistler, Aristoteles hakkındaki yorumlarını Aquinas’ın yazılarına 

dayandırıyor, boşlukta devinimin anlık bir olay olduğunu ilk devindiricinin, 

doğal devinimde, devinebilen cismin devindiricisi olduğunu ortaya 

koymuşlardır. Ayrıca yer çekimi gibi içsel şekiller veya impetus serbest düşme 

deviniminde yalnızca pasif ilkeler olarak yer almıştır. Ve fırlatılmış bir cismin 

devinimi, içsel şekil veya kuvvetin yerçekimine benzemektedir. Devinebilenle 

devindiricinin gerçek fiziksel temasının gerekli olmadığını ancak bazı 

durumlarda gerçek temasın (secundum virtutem) gerektiğini belirtmişlerdir. Bu 
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birkaç örnek,  İbn-i Rüşdçülüğün içinde bile tek düze öğretilerin olmadığını, 

İbn-i Rüşdçüler ve Thomistler gibi doğa felsefesinin de temel esinlerini 

Aristoteles’ten almalarına rağmen kendilerine has öğretilerinin olduğunu 

gösterir (Wallace, 1978: 106-107). 
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2. 6 .  Ortaçağ Hıristiyan Dünyasında Olağan Bilim Etkinlikleri 

Gerek Kuhn’un, gerekse Kuhncu tavır sergileyen diğer bilim 

felsefecilerinin zaman zaman değinmiş olduğu gibi, Ortaçağ Hıristiyan 

dünyasındaki bilimsel çalışmalar, bulmacaları, bulmaca-çözücüleri, ders kitabı 

ve bilim topluluğuyla Aristoteles paradigması çerçevesinde cereyan etmiş olan 

olağan bilim etkinlikleri çerçevesinde ele alınabilecek yapıdadır. 

Bu anlamda, Ortaçağ Hıristiyan dünyasında yapılmış olan devinim 

çalışmalarının da, Aristoteles paradigmasının belirlemiş olduğu çerçeve 

içerisinde gerçekleşmiş olduğu hemen hemen bütün Hıristiyan bilim 

adamlarının çalışmalarında rahatlıkla görebilmektedir. Devinim üzerine 

çalışmalarının yapılmış olduğu yerler ise 12. yüzyılda kurulmuş olan Bologna, 

Paris ve Oxford Üniversiteleridir. Paris ve Oxford Üniversiteleri felsefe ve 

bilim merkezleri olarak kurulmuşken, Bologna hukuk ve tıp okullarıyla ün 

kazanmıştır. Devinim üzerine yapılan çalışmalar da, doğal olarak iki merkezde 

yani Oxfod ve Paris’de toplanır. Bu merkezler paradigmanın eğitim 

kurumlarını, oralarda çalışanlar da bilim topluluklarını oluşturur. 

İslam dünyasında olduğu gibi, Hıristiyan dünyasında da fizik çalışanlar 

Yunanlılardaki gibi, “değişen her şeyi” araştırmışlardır. Aristotelesçi ifadeyle, 

olan ve bozulan her şey, fiziğin inceleme sahasına girmiştir. Şüphesiz 

Aristoteles sadece devinim probleminde takip edilmemiştir. Bilimle uğraşan 

Hıristiyan isimler, İslam dünyasında yapılan çalışmalardan da haberdar olarak, 

Aristoteles’i kimi zaman şiddetle eleştirmiş ve karşı örnekleri paradigma 

çerçevesinde çözüme kavuşturmaya çalıştırmışken, kimi zamanda bir takın 

kavramları formüle etmişlerdir.   
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2.6.1. Oxford Ekolü; Merton Grubu 

Özellikle Oxford ve Cambirdge’de kurulmuş olan yatılı kolejlerden, 

Oxford’da kurulmuş olan Merton Koleji, 14. yüzyılda ve sonrasındaki devinim 

üzerine yapılacak olan çalışmalarda büyük bir rol oynayacaktır.            

Oxford’da, 1320 ile 1360 yılları arasında Merton Kolejinde, Grosseteste 
ve onun takipçileri olarak anılan bir grup yazardan çok sık bahsedilir. Bu 
mirasçılar, Grosseteste geleneğine ve böylece bilimdeki matematik 
uygulamalarına ve hatta teolojik uslamlamalara yabancı değillerdi. Aynı 
zamanda, onlar devrimci düşüncenin de etkisi altındaydılar. Sonuçta Aristotelsçi 
ve Ockhamcı düşüncelerin karışımıyla, onlar matematiksel analiz yöntemini 
geliştirdiler. Lokal devinim üzerine yaptıkları çalışmalar ve özellikle kinematik 
ve dinamikle ilgili yaptıkları tanımlamalarla ön plana çıktılar (Wallace, 1972: 
53). 

 
1325 ve 1350 yılları arasında Merton grubundan, Thomas Bradwardine, 

Wiilam Heytesbury, Jhon Dubleton ve Richard Swineshead kinematik ve 

dinamiği ayırmışlardır.43 Devinim alanında attıkları bu önemli adım, sabit 

ivmeli devinimi (ünifom devinim) ortalama hız problemini ve tek sayılar 

yasasını tanımlamalarını sağladığı gibi, hız, ansal hız, ivme gibi çok önemli 

yeni kavramlar yaratmalarına da imkan vermiştir. 

Yukarıda saydığımız kinematik üzerine çalışmış Metonyalılar, hızdaki 

(velocity), yada sınırlı devinimdeki değişmeleri niteliksel değişmeler gibi 

incelemeye başladılar. İddiaları ise, bir hızdaki artışın, elmanın olgunlaşması 

esnasında rengindeki değişim hızından daha az olmadığıdır (Grand, 1977: 55). 

                                                           
43 Fiziğin en eski dalı mekanik’in devinimi inceleyen bölümü dinamikte devinimin nedenini 
belirlemek önemlidir. Bu doğrultuda, dinamik cisimlerin devinimlerini, kuvvet, madde ve 
devinim arasındaki ilişkileri inceler. Devinim ise dinamikte iki yönden incelenir. Bunlar ise; 
kinematik ve kinetiktir. 
Kinematik yönden devinim incelenirken, devinimin nedeni araştırılmaz, nasıl meydana geldiği 
betimlenir. Bu doğrultuda devinen cismin yer değiştirmesi, hızı, ivmesi arasındaki bağıntılar 
incelenir. 
 Kinetik yönden devinim incelenirken de cisimlerin kütleleri ve üzerlerine etkiyen kuvvetler 
göz önüne alınır ve bu kuvvetlerle cismin kütlesi ve devinimi arasındaki bağıntı araştırılır. 
Başka bir ifadeyle, kinetiğin konusu, hangi kuvvetlerin hangi cisimlerde ne türden devinim 
oluşturduğunun araştırılmasıdır. Özetle, kinematikte yalnızca devinimin kendisiyle 
ilgilenilirken, kinetikte dış etkenler hesaba katılır. 
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Burada niteliksel bir değişimin niceselleştirilmesi vardır. Devinimin 

betimlenmesi için gerekli olan hız, ansal hız, ortalama hız, süre orta nokta hızı, 

ivme gibi kavramları nitelikle uğraşırken bulmuşlardır.  

Onlara göre bir niteliğin şiddeti ve toplam niceliği vardır. Örneğin, 

ağırlık bir niteliktir. Ağırlığın şiddeti bir cismin yoğunluğuna veya özgül 

ağırlığına, toplam niceliği ise o cismin ağırlığına eşittir. Aynı şekilde devinim 

de bir niteliktir. Devinimin şiddeti hız, toplam niceliği ise kat edilen yoldur. 

İşte niceliksel hız kavramı nitelik bağlamında elde edildikten sonra hızın 

matematiksel formülü zaman içinde ortaya konulmuştur ( V = S / T ). 

Mertoncular, sabit ivmeli devinimi, bir cismin hızı eşit zaman 

aralıklarında, eşit miktarda artması, başka bir ifadeyle, eşit zamanlarda eşit 

mesafelerin aşılması olarak tanımladılar. Sabit ivmeli hızlanmayı ise, büyük ya 

da küçük , her ne olursa olsun, herhangi  eşit zaman aralıklarından her birinde 

elde edilen hız artışları eşit olan bir devinim olarak, titiz bir şekilde 

tanımladılar. Devinimin bir andaki hızı olarak ayrıntılarıyla tanımladıkları 

ansal hız ile birlikte aynı kavrama birde, sonsuz derecede küçük zaman 

aralıklarındaki hızları içerdiği açık, sabit ivmeli (üniform) devinim ve sabit 

ivmeli olarak hızlanan devinim tanımlarıyla dolaylı yoldan yaklaşımda 

bulundular. Buradan ivmenin devinimin dışında oluşan değişme oranını olduğu  

kendiliğinden çıkmaktadır. 

Bu yeni kavramlara ek olarak düzgün ivmeli devinimde kat edilen 

uzaklıkları hesaplamak için iki yeni teknik geliştirildi. Bunlardan birisi 

ortalama hız teoremi, diğeri ise tek sayılar yasasıdır. 
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Mertoncular, devinime dolayısıyla fizik tarihine ortalama hız teoremi 

olarak anılan teoremi kattılar. Düzgün ivmeli devinen bir cisim belli bir sürede 

ne kadar yol alacaktır? Eğer o cisim verilen süre içinde ortalama hız ile 

devinmiş olsaydı aynı uzaklığı kat edecekti. Demek oluyor ki düzgün ivmeli 

bir cismin kat ettiği yolu hesaplamak için önce cismin ortalama hızını bulmak 

ve onu verilen süre ile çarpmak gerekmektedir. 

Bu teorem, sembollerle, S =  ½  Vf t  şeklinde gösterilebilir. S katedilen 

mesafeyi, Vf  son hızı, t hızlanma zamanını göstermektedir. 14. ve 15. 

yüzyıllarda, bu önemli teorem için, bir çok aritmetik ve geometrik ispat ortaya 

atıldı. Bunlardan en bilineni Oresme’nin ortaya attığı geometrik ispattır.    

Mertoncular, Galileo ve Newton’dan çok daha önce sabit ivmeli 

devinimin formülünü salt matemetiksel olarak vermiş olmalarıda ilginçtir. 

Fakat Merton Okulu bu çalışmaları doğaya uygulayıp doğada gerçekliklerinin 

olup olmadıklarını araştırmamışlardır. Bu çalışmaları gerçekleştirirken ki 

amaçları sadece değişmeyi matematiksel olarak ifade edebilmektir.   

Aristoteles’in devinim formülünün doğruluğunu ortaya koymaya 

çalışanlar sürekli başarısızlığa uğramışlardır. Çünkü formül gereği bir cisme 

uygulanan kuvvet ve devinime karşı koyan direnç eşit olduğu zaman formülde 

hızın değeri sıfıra eşit çıkmayıp, devinim değeri göstermektedir. Paradigmanın 

önemli bir karşıt örneğini oluşturan bu sorunun çözümü için en önemli 

katkılardan biri Thomas Bradwardine’den gelmiştir. Devinimin dinamik 

açıdan incelemesini oluşturan bu katkı yeni bir formül önerisidir. Ancak bunu 

yapmak paradigmayı değiştirmek, başka bir bulmaca tanımlamak gibi görünse 

de, Bradwardine’in amacı, bulmacayı çözebilmek için yeni kurallar 
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getirmekten ibaretti. Bradwardine’ni  V = F / R formülü yerine önerdiği formül 

bugünkü terminolojiyle şöyle yazabiliriz: V = log ( F / R) 

Bu yeni formül Aristoteles’in devinim kuramına daha uygun 

düşmektedir, çünkü eğer F = R ise log 1 sıfıra eşit olacaktır. Eğer F R’den 

büyük ise, o taktirde Bradwardine’in formülüne göre hız eksi bir değere eşit 

olacaktır ve o zamanın koşullarına göre de eksi değer devinimin olmaması 

anlamına gelmektedir. “Bradwardine’in hız ile devinim tanımlamasında, 

devinimi matematikselleştirmesi şüphesiz zorunlu bir adımdı ve böylece 

modern anlamda bir matemetiksel fizik doğdu” (Wallace, 1972: 59). 

Yeni kurallar olağan bilim etkinliğinde doğaldır ve bu kurallar konu 

üzerinde çalışanlara bir hayli kolaylık ve bilgi sağlayabilir. Kullanılabilir 

oldukları sürece  bu tür yeni kurallar bulmaca oluşturulmasına ve bunların 

makul çözümlerini sınırlamaya yardımcı olabilir. 

Merton grubunun diğer önemli isimleri olan Heytesbury, Swineshead ve 

Dumbleton ise Bradwardine den etkilenmişlerdir. “Dumbleton’un Summa logicae et 

philosophiae naturalis adlı eseri 14. yüzyılda fiziğinin çok az bir sergilenimiydi ve o, 

Aristoteles, Ockham ve Bradwardine’in acayip bir karışımını sergiliyordu” (Wallace, 

1972: 59). 

Heytesbury ve Swineshead dinamik analizin geçerli olduğunu 

varsayarak, onu bütün devinim veya değişimlerin karşılaştırılması konusunda 

tam bir incelemeye kadar götürmüştür. Böylece artırma ve azaltmayı tartışmış 

ve bir mesafeyi aşmak gibi niteleyici değişmeleri kasteden ‘Enlem 

Form’larından söz etmişlerdir. Ayrıca kitap harfleriyle yazılmış inteğral 

hesaplarını kullanmışlardır. Doğa felsefesi açısından bu gibi hesaplamalar eşit 

değerde olmamaktadır. Fakat sonsuzluk problemlerinin el alınmasında yeni 



 220 

teknikler önermişlerdir. Ayrıca mekanikte önemli uygulama alanları olacak 

olan oranları betimleyici gelişmiş terminolojileri vardır (Wallace, 1978: 112). 
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2.6.2. Paris  Ekolü; 

Ortaçağ biliminin gelişmesine sağlam zeminler oluşturmuş olan 

Paris’teki Aristotelesçiliğin yani olağan bilim etkinliğinin mimarları, St. Albert 

ve St. Thomas Aquinas gibi Dominikanlardır (Wallace, 1978: 97). 

Paris ekolünün en önemli isimlerinden olan ve günümüzde daha çok 

metafizik ve dinsel çalışmaları ile bilinen Thomas Aquinas, kendi zamanında 

etkili bir mantıkçı ve doğa filozofu olarak biliniyordu. Aristoteles’in Posterior 

Analytics, Physics, De Caelo, De Generatione et Corruptione ve Meteorology 

adlı eserleri üzerine yaptığı yorumlar Ortaçağda bu alanda yapılan en iyi 

çalışmalar arasına yükselmiştir. Paradigmanın ders kitapları olan bu eserler 

üzerine Aquinas’ın yapmış olduğu başarılı yorumlar,  onun, Ortaçağ Hıristiyan 

dünyasındaki paradigmanın savunucuları arasında ne kadar önemli bir yere 

sahip olduğunu göstermektedir. 

Hem Albert hemde Aquinas Aristoteles fiziği, kapsamında olan doğa 

felsefesinin, metafizik ve teolojinin temellerini kurmak için önemli olduğunu 

düşünür. Aquinas’a göre, doğa felsefesi somut evren hakkındaki  kesin ve 

doğru bilgiler veren bir bilimdi ve böyle de olmak zorundadır. Onun güvendiği 

deney ise doğayı gözlemektir. Doğa filozofunun çözmesi gereken problemi ise; 

devinimi en geniş anlamıyla ele alıp duyu deneyi ile algılanabilir herhangi bir 

değişikliği fark etme ve devinimi nedenleri ile anlayabilmedir.  

Aristoteles bu nedenleri dört guruba ayırmıştı: ‘maddi, biçimsel, yeterli 

ve son neden’ler. Bu sınıflama bu dönemde de geçerliliğini korumaktadır. 

Fakat, Aristoteles’in bu sınıflamaya “son neden”i dahil etmesinden dolayı 

fiziği, teleolojik olarak nitelenir. Oysa Aquinas’a göre bu doğru değildir. Doğal 
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gelişmeler sadece değişime uğrayan maddeyi mükemmelleştiren şekiller 

açısından sadece güncel bir teleoloji sergilerler. Oysa bu dışarıdan gelen bir 

teleolojiden farklıdır (Wallace, 1978: 99). 

Aquinas, devinimi daha önceki tanımına da dayanarak tanımlarken 

Aristoteles gibi mükemmel olmayan “gerçeklik” (aktüellik) veya eylem (akt) 

olduğu şeklindeki formal tanımlamasına yaklaşımı ile Aristoteles’i takip etti. 

Bu şu demektir; potansiyel bir varlığın gerçekliğe kavuşuyorken o hala ileri ki 

oluşumlar için  potansiyel durumdadır. Bu tanım kolay anlaşılır değildir. 

Üstelik, devinimin gerçekleşmesi ve varoluşuyla ilgili bir çok sorunun ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. 

Örneğin; Zenon’un paradokslarında da ifade edildiği gibi devinim, 

gerçekleşme veya anlık sıklıklarla birbirine bağlı buluşmalardan daha fazlası 

mıdır? Bir “forma fluens”mi yoksa “fluxus formae”midir? Son soruya  Büyük 

Albert tarafından gölge düşürülmüş ve buna dair yanıtlar 14.yüzyılın 

Nominalistlerini ve Rasyonalistlerini bölmüştür. Sözgelimi, Ocham devinimin 

bir etki sonucu cismin kazandığı bir şeyden fazlası olmadığını söylemiş ve 

Nominalistlerin bakış açısına dayanarak “forma fluens” diye tanımlamıştır. 

Walter Burley, buna karşın devinimin Ochamcı açıdan gözlenebileceğini 

belirtmiştir. Fakat Realizm açısından bunun bir akış, bir “fluxus formae” 

olduğunu savunmuştur. Burley, devinimi aynı yönde devinen bileşik 

maddelerin sürekliliğe sahip sonuç miktarları olarak gördüğü halde cisimleri 

statik süreklilik olarak görürken devinimleri (aynı şekilde zamanı) “akan 

süreklilik” olarak görmektedir. Bu spekülasyonlar, ancak çok küçük ve kesirli 
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sayılarla ilgili modern teorilerin bulunuşuna kadar sürmüştür (Wallace, 1978: 

101-102). 

Aktüellik ve potansiyelliğe dayandırılan devinim tanımı, bu değişimi 

sağlayan etkenlerin ne olduğu konusunda araştırmaların yapılmasına sebep 

olmuştur. Bunun nedeni ise, devinimi yapan cismin aynı zamanda devinimin 

etkeni olamayacağıdır. Sözgelimi, sıcak bir kap suyu ısıtmak için ateş gerekir 

ve aynı şekilde nehirde akan suyun akması için de bir etkenim olması gerekir. 

Bu gizli durum Ortaçağ düşünürlerini oldukça meşgul etmiş ve açıkça 

gözlenemese de devinimin geri planının ne olduğu konusunda şu tip soruların 

çıkmasına neden olmuştur. Atıcının elinden çıkan diskin deviniminde süreklilik 

sağlayan şey nedir? Ağır cisimlerin düşmesine ne sebep olmaktadır? Sıcak 

suyun bekletilmeye bırakıldığında soğumasına neden olan şey nedir? 

Bu tür problemler doğaldır ki Aristoteles tarafından çoktan öne 
sürülmüştü ama Aristoteles’in ‘Physics’ adlı kitabının son bölümünde sunduğu 
şekliyle ‘ilk devinimsiz devindirici’yi ispatı yeni bir ilgi kazanmıştı. Aquinas, 
Aristoteles’in prensipleri ile yalnızca doğanın işlevine dair bilgi değil, aynı 
zamanda sırf akılcı yollarla ‘doğanın yazarı’ hakkında da bilgi edinilebileceğini 
savunuyordu. Bu prensipler, tek kelimeyle, maddi olmayan, büyük güce sahip, 
başlangıcı bilinmeyen, sonsuz sürekliliğe sahip ve Tanrı diye açıklanabilecek 
(İpsum Esse Subsistens) bir varlığın ispatını da mümkün kılmaktaydı 
(Wallace,1978: 102). 

 

Aquinas, madde konusunda da Aristotelesçi bir tavırla, bir çok ortaçağ 

düşünürü gibi boşluk düşüncesine karşıdır. Demokritos’un atomlar arasında 

varsaydığı boşluklar rededilince ortaya çıkan, ‘maddenin böyle karışık halde 

bir arada bulunmasına rağmen, nasıl oluyor da yekpare bir görüntü sergiliyor’ 

sorusuna, Ortaçağ’da yaygın olan ‘sadece görüntüde yekpare, aslında öyle 

değil’ yaklaşımından bakıyordu. 

Aquinas, ‘boşlukta devinim mümkünmüdür’ sorusunda İbn Bacce’nin 

yanıtını benimsedi. İbn Rüşd’ün çalışmalarının Latinceye çevrilmesinden kısa 
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bir süre bir süre sonra, İbn Bacce’nin yapmış olduğu eleştiri, geniş bir çevrede 

yeni gelişmelere ve tartışmalara yol açtı. İbn Bacce’ni bu eleştirisini ilk ele 

alanlardan biri Aquinas oldu. Onun, Aristoteles ve İbn Rüşd’e karşı öne 

sürdüğü kanıtla, İbn Bacce’nin görüşlerini benimsediği anlaşılmaktadır. 

Thomas Aquinas, İbn Bacce’nin, kısa zamanda yayılan, göksel eter içerisindeki 

devinime ilişkin, dirençsiz bir ortamdaki devinimin sonlu olacağının empirik, 

apaçık bir kanıtı olan yaklaşımını tekrarlıyordu. Akla yatkın olanda, madde ile 

dolu uzayda aynı olan boş uzayında, yer kaplayan, boyutsal bir büyüklüğü 

olduğuna göre, boşluktaki devinimin sonlu art arda olacağıydı. Bir cisim, bir 

noktadan diğerine gitmek için, iki nokta arasında kalan boş, ya da dolu uzayı, 

başlangıç noktasına daha yakın uzay bölümlerini, daha uzaktakinden önce 

geçmek koşuluyla aşmalıydı. 

Boşluktaki sınırlı devinim konusunda ortaya atılan bu kanıtın sahibinin 

Aquinas olması veya olmamasının bir önemi yoktu artık. Bu kanıt standart bir 

Ortaçağ doğrulaması haline geldi. Bundan sonra bu tür devinimler, salt uzay ve 

dünya ile ilgili terimlerle kavranabilirdi. Bu devinimler, fiziksel cisimlerin, 

herhangi bir devinimlerindeki alışılmış dinamik prensiplere ait terimlerle 

düşünüldüğünde de, akla uygun gelebilir miydi? Eğer, gerçek bir cisim, 

varsayımsal bir boşlukta, doğal devinim yapsa yukarı doğrumu, yoksa aşağı 

doğrumu giderdi? Eğer, güçlü bir biçimde fırlatılsa, devamlı devinebilir miydi? 

Ortaçağda bu tür sorulara verilen yanıtlarda Aristoteles’in fizik prensiplerine 

son derece bağlı kalındı. Özellikle de, devindirilen, belli ve tanımlanabilir bir 

şey tarafından devindirilir ve her devinim, bir dirence karşı koyan bir kuvvetin 

eylemini barındırır, prensiplerine daima bağlı kalındı (Grand, 1977: 43-44). 
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Ortaçağda, Aristoteles’in fizik prensiplerine son derece bağlı kalınması, 

normal zamanlarda olağan bilim etkinliğini ve araştırmalarını geniş anlamıyla 

paradigmaların yönettiği gerçeğini ortaya koymaktadır. Bunun nedeni olarak 

“Kuhn, bir paradigmaya kavuşan bilim dallarının biraz dogmatik bir yapıya 

sahip olduklarını, kendi bilim yapma yöntemleri ve kuralları dışında kalan 

bilgilere kapalı olduklarını ileri sürmektedir” (Kuhn, 1991: 10). 

Paris Gurubunun önderi olarak kabul edilen Jean Buridan’ın oynadığı 

rol ise, Bradwardine’nin Oxford’da (Merton Koleji’nde) oynadığı rolün 

benzeridir. Onun en iyi bilinene yanı, cisimlerin düşerken ki hız artışlarının ve 

fırlatılmış cismin devinimini sürdürmesinin bir nedeni olarak impetus 

kavramını geliştirmesidir (Wallace, 1978: 113). 

Ondördüncü yüzyılda, Franciscus de Marchia ve Nicole Oresme el 

Bagdadi’nin kendi kendini tüketen içsel kuvvet kavramını savunurken, 

devinimi dinamik açıdan inceleyen John Buridan, İbn Sina’nın sürekli içsel 

kuvvet kavramını desteklemiş ve içsel kuvvet terimi yerine impetus terimini 

kullanmıştır. 

Gerçektende, “maddesel olmayan basılı kuvvetin karşılığı olarak ortaya 
atılan ‘impetus’ teriminden Buridan sorumludur. Bu konuda oluşturulmuş en iyi 
kuramda ona aittir. Buridan, Aristoteles’in ortaya koyduğu şekliyle devinim 
teorisinin yetersiz olduğuna işaret etmiştir. Halbuki impetus teorisi devinimle 
ilgili belirsiz olan noktaları kolaylıkla açıklamaktaydı (Copleston, 1972: 273). 

 
Buridan’a göre, Tanrı evreni yaratırken her gök küresine bir impetus 

kazandırdı ve bu sayede dirençsiz bir ortamda bulunan küreler sürekli olarak 

devinebilmektedirler. Buridan, impetusu, devindirilen cisme başlangıçtaki 

devindirici tarafından aktarılan kuvvet olarak belirlemiştir. Cismin hızı ve 

madde miktarı, devinimi sağlayan impetus kuvvetinin ölçütü olarak  

alınıyordu. 
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 Buridan, aynı hacim ve şekildeki iki cisimden, ağır ve yoğun olanında, 

hafif ve az yoğun olanındakinden daha çok madde vardır, şeklindeki 

varsayımdan yola çıkarak, özdeş şekil ve hacime sahip bir demir parçasıyla bir 

tahta parçası, aynı hızla fırlatıldığında; demirin daha çok maddeye sahip 

bulunduğundan, daha fazla impetus alacağını ve dış dirence karşı daha uzun 

süre karşı koyabileceği için, tahtadan daha uzun bir mesafe kat edeceğini 

açıklamıştır. 

Gerçekte impetus, Aristoteles’in dışsallaştırmış olduğu devindirici 

kuvvetin, içselleştirilerek gözde canlandırılmasıydı. Bu, devinen her şey bir 

başka şey tarafından devindirilir diyen Aristoteles’e yani paradigmaya güçlü 

bir şekilde bağlı kalmanın daha iyi bir yoluydu. 

Buridan da, İbni Sina gibi impetusun ideal şartlarda, yani bir dış direnç 

olmadığında, miktarının azalmayacağına bu yüzden de süreklilik kazanıp, 

düzgün bir doğru boyunca aynı hızla sonsuza kadar devam edeceğine 

inanmıştır. Ayrıca devindirici tarafından  bir cisme impetus verildikten sora, 

cismin devindiricisi ile teması kesildiğinde, tekrardan özdeş bir neden ortaya 

çıkmadıkça, ek bir impetus üretilemeyeceğini düşünmüştür. Ona göre, cismin 

zorunlu devinimine engel olacak bütün engeller, ortadan kaldırılırsa; doğal yere 

gitme eğilimi bile eyleme dönüşmeyeceğinden, cismin yön değiştirmesi, veya 

hızının değişimi için hiçbir neden kalmayacaktır. 

Aslında, etkin olarak, cismi doğal yerinden uzaklaştıracak zorunlu bir 

devinim oluşturan impetus’da, cismin doğal yerine gitme eğiliminin sonunda 

eyleme dönüşeceği noktası belirsizdir. Buridan, ne yazık ki, impetus 

kavramının, bu önemli sonucunu geliştirmede, başarılı değildir. Bunun nedeni, 
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belki de, ideal şartlar altında, devamlı düzgün doğrusal devinimin, 

Aristoteles’in sonlu dünyasında saçma olarak görünmesiydi (Grand, 1977: 50-

51). 

Ortaçağ da, Aristoteles’in ortaya koyduğu şekliyle, devinim ve 

devinimsizlik, birbirine karşıt durumlar olarak ele alınır. “Bir basılı kuvvetin 

neden olduğu, devamlı düzgün doğrusal devinim, Ortaçağ fiziğinde kabul 

edilemez bir durumdur” (Grand, 1977: 52). Çünkü, bu durum paradigmaya 

aykırıdır. Paradigmanın dogmatik bir yapısı ve ona bağlılık, konuya farklı 

yaklaşmayı engellemiştir. Çünkü konu üzerinde çalışanlar “paradigmayı 

varsaydıktan sonra artık en önemli çalışmalarını yaparken alanı baştan aşağı 

yeniden kurmaya kalkışmak zorunda değildir” (Kuhn, 1991: 52). 

Ay-altının tersine, Ay-üstü evrende cereyan eden ve asla değişmeyen 

dairesel devinime ilişkin bir problem yoktur. Bir değirmen taşının, 

döndürülmüyor olmasına karşın devam eden dönüşü, yukarıda da açıklandığı 

gibi Buridan’ı hemen, yok edici dirençlerin olmaması durumunda, değirmen 

taşının, ilk devindirilmesinde aldığı impetus sayesinde, devamlı dönebileceği 

tahminine yöneltmiştir. 

Buridan, sabit bir impetus miktarının etkinliği ile oluşan devamlı dairesel 

devinime, mevcut bir örnek olarak, göksel devinimleri göstermiştir. O, mevcut 

inanış olan, göksel devinimleri sağlayan akılları kabul etmeyerek, dünyanın 

yaratılışında, Tanrı’nın, bütün göksel küredeki cisimlere yaratılışta sabit bir 

miktarda ,impetus verdiğini ortaya atmıştır (Wallace, 1972: 106).  Gök 

küresinde devinimi engelleyecek türden bir direnç olmadığı kabul edildiğinden, 

bütün gezegen küresine başlangıçta verilmiş olan impetus değişmeden kalıyor 
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ve devamlı dairesel devinimi sağlıyor olmalıdır. Böylece göksel devinimi 

sağlayan akılların varlığı postülasına ve meleklerin devindiriciliğine ihtiyaç 

kalmamıştır. Başka bir ifadeyle, gökyüzündeki cisimlerin devinimini, temel 

olarak dünya üzerindeki devinimlere benzetmiştir (Copleston, 1972: 273). 

Buridan’ın bu yaklaşımı, Saksonyalı Albert, Inghenli Marsilius ve 
Nicholas Oresme gibi düşünürler tarafından önemli bir başarı olarak 
değerlendirilmiştir. Teori, açıkça dünyaya mekanik bir bakış açışı sağlamaya yol 
açmış, dünyayı devinimli cisimlerin bir sistemi olarak tasarlamıştır. Sonuçta 
devinim veya enerji, bir cisimden diğerine aktarılan bir yapı kazanmıştır 
(Copleston, 1972: 273).  

 
 “Buridan, daha önceki İslam ‘meyil’ kuramcılarına son derece benzer bir 

biçimde, düşen cisimlerin hızlanmalarını da impetus kavramına baş vurarak 

açıklamıştır” (Grand, 1977: 52). Bu benzerlik gayet doğaldır. Çünkü gerek 

İslam gerek Hıristiyan dünyasında konu üzerinde çalışanlar olağan bilim 

döneminin birer bulmaca çözücüleridir. “Kuhn’a göre paradigma kabulü, 

yapılacak deneyleri, deneyin gerekliliğini, yapılmaya değer olup olmadığını bu 

sayede konu üzerinde çalışanların uzlaşmasını ve belirlenmiş olgulara 

yönelmelerini sağlar”(Kuhn, 1991: 50). Bu anlamda paradigma bir yol 

gösterici, bir kılavuz, bir harita görevi görür. Sonuçta “paradigma, sağladığı 

kavram ve araçlarla cevaplanamayacak sorulardan bilim adamını alı koymakta 

ve onun zaman kaybını önlemektedir” (Kuhn, 1991: 71). Paradigmanın, bilim 

adamına zaman ve emek tasarrufu sağlaması bu şekilde gerçekleşir. Bunun 

yanı sıra, bu yapı bilim adamının sürekli aynı sorular çevresinde çalışmasına 

neden olabilir. Bu ise yeni açılımları engelleyebileceğinden paradigmatik 

yapının olumsuz yanı olarak değerlendirilebilir. 

Galileo’ya kadar, düşme iki yanıyla değerlendirilmiştir. Bir yanı, cismin, 

(hızlanmasını kabul edip dikkate almayarak) düşme nedeninin açıklanmasıyla, 
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diğer yandan hızlanmasıyla. Aristoteles, bir şeyin yaratıcısını -üreticisini- o 

şeyin doğal nedeni olarak görmüştü, ama tartışmalarda, bir cismin aşağı doğru, 

değişmeyen hızının belirleyicisinde ağırlık üzerinde durmuştu. Hızlanma 

konusunda ise ilgisiz davranmıştı. Ortaçağın Latin Batı’sında bazı yazarlar, 

cismin maddesel şeklini, düşmenin maddesel nedeni olarak gösterdiler, bazıları 

da, özellikle 14. yüzyılda, cismin nitelik veya nicelik olarak ağırlığını birincil 

neden olarak gördüler. Hızlanmayı anlamak için, buna bazen, tamamıyla ayrı, 

ikinci bir neden eklemişlerdir (Grand, 1977: 52). 

Bu etkinliklerde gösteriyor ki “olağan bilim olgu ile kuram arasında 

uyumun sağlanmaya çalışıldığı bir süreçtir. Bu süreçteki amaç bulmaca 

çözümü olarak ortaya çıkar. Çözüm bulmadaki başarısızlık da kurama değil 

bilim adamına aittir” (Kuhn, 1991: 96). “Doğayı bir paradigmaya uydurmak 

güç bir iştir. Olağan bilimin içerdiği bilmecelerin bu kadar zor olmasının ve 

paradigma olmadan yapılan ölçümlerin her hangi bir sonuca bu kadar seyrek 

ulaşabilmesinin nedeni budur” (Kuhn, 1991: 134).  

“Bir paradigmanın sağladığı kavramsal araçlar yine aynı paradigmanın 

belirlediği sorunları çözümlemekte yeterli oldukları sürece, bu araçların 

güvenli kullanılması sayesinde bilim en hızlı ilerlemesini kaydeder ve 

sorunların en derinlerine kadar işleyebilir” (Kuhn, 1991: 92-93).  

Buridan, hızlanma ile ilgili soruna, yukarıda belirtilen tamamıyla ayrı, 

ikincil bir neden eklemek şeklinde ifade edilen yolla yaklaştı. Bir cismin 

ağırlığı, cismin düşmesi sırasında sabit kaldığı için, cismin ağırlığını, veya 

gravitesini, doğal değişmeyen düşmesinin nedeni olarak belirledi. Buridan, 

hızlanmayı herkes tarafından tartışılan bazı olası neden (doğal yere yakınlık, 
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düşen cismin oluşturduğu ısının havayı seyreltmesi, cismin yere yaklaştıkça 

hava direncinin azalması gibi) dışında, impetus artışlarının birikmesi olarak 

açıkladı. Buna göre düşmekte olan cisimlerdeki hız artışının nedeni 

gravitasyonun impetus üzerindeki etkisini sürekli artırmasıdır (Wallace, 1972: 

106). Cismin ağırlığı, sadece onun aşağı düşmesini başlatmaz, bunun yanı sıra 

art arda gelen ve üst üste biriken impetus artışlarını, ya da ilineksel ağırlığı da 

doğurur ve hızlanma bundan oluşurdu. Art arda gelen impetus artışları, art arda 

gelen ve üst üste yığılan hız artışlarını ve bu da, sürekli hızlanan devinimi 

oluştururdu. Böylece düşme sürecinde üç öğe belirlendi:    1) Cismin ağırlığı 2)   

İmpetus     3)   Hız. 

“Olağan-bilimsel geleneklerin incelenmesinde, sonradan ilave edilmiş bir 

çok kuralla karşılaşmak mümkündür ve bunlar benimsedikleri paradigmanın 

bilim adamlarına kazandırdığı ilkeler hakkında bir hayli bilgi sağlayabilir” 

(Kuhn, 1991: 66). İşte Philoponus ile başlayan süreçte, Buridan’ın sorumlu 

olduğu impetus kuramı da böyle bir çalışmadır. 

Buridan’ın ortaya koyduğu impetusun ağırlık ile hızın çarpımına eşit 

olduğu ve bu haliyle bu günkü momentum yasasını (hız x kütle) öncelediği 

iddia edilmektedir. Ancak Buridan’a göre içsel kuvvet fırlatılan bir cismi 

sürekli olarak etkilediği için o cismin devinimi mümkün olmaktadır. Demek ki 

o hala Aristotelesçi bir çerçevede düşünmektedir. Dolayısıyla, pozitivistlerin 

iddia ettiği gibi, Buridan’ın momentum yasasını bulduğunu ya da öncelediğini 

iddia edemeyiz, çünkü bizim momentum anlayışımıza göre ideal bir ortamda 

devinmekte olan bir cisme herhangi bir kuvvet uygulanması söz konusu 

değildir ve momentum ortaya çıkan devinimin bir ölçüsüdür. 
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Sonuç olarak, Ortaçağın son dönemlerindeki fiziğin en önemli ayrıntıları, 

‘sürekliliği olmayan ve geçici bir biçim’ şeklinde tanımlanan, basılı kuvvet 

teriminde bulunmaktaydı. Ortaçağlar’da basılı kuvvet, impetus (sürükleyici 

kuvvet) olarak biliniyordu. Bu yaklaşım Aristoteles fiziğinden ciddi bir ayrılığı 

ve aynı zamanda ona önemli bir katkıyı temsil ediyordu (Grand, 1977: 48). 

“Olivi’nin ‘impulse’ dediği impetus teorisi, Buridan, Saksonyalı Albert, 

İnghenli Martsilius ve Nicholas Oresme gibi birkaç düşünürün sayesinde 

benimsendi” (Copleston, 1972: 273).  

Buridan ve Nicole Oresme bildiğimiz kadarıyla salınım tarzındaki 

devinimlerde Galileo’nun bulduğu özelliklerin benzerlerini tarihte ilk kez 

görmüş olan kişilerdir. “Buridan titreşim halindeki bir telin devinimini, itilim 

gücünü (impetus) tele ilk vurulduğu zaman kazanan bir devinim olarak 

betimler. İtilim gücü bundan sonra teli, kendi geriliminin direncine karşı 

oynatmada tüketilir. Gerilim direnci teli tekrar eski haline döndürdüğünde, 

devinim için yeniden güç sağlanmış olur ve bu gel-git sonunda, devinimin orta-

noktasına varılır. İtilim gücü bundan sonra gene telin gerilimine karşı koyarak 

teli bu kez de ters yönde oynatır ve bu simetrik (bakışımlı) devinim böylece 

sürüp gider.      

Parisli bilim adamlarının en önemlilerinden biri olan, dünyanın evrenin 

merkezindeki durağanlığını, gökyüzünün ise onun etrafında sürekli 

gerçekleştirmekte olduğu günlük dolanımını ispatlamak için gözlemin tek 

başına sonuca varmada yetersiz olduğunu düşünen, bu hipotezine Buridan’ın 

ve Saksonyalı Albert’inde katıldığı Nichola Oresme ise, (Copleston, 1972: 

274) dinamik alanında, ‘fırlatılan cisme uygulanan içsel kuvvetin kendi kendini 
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zayıflatacağını, ortamın direnci sıfır olsa da durumun değişmeyeceğini 

söyleyen el Bagdadi’nin yaklaşımını benimsemiştir.  

Oresme düşme devinimi üzerine bazı özgün yazılar yazdı. O Bütün 
Parisliler arasında düşen cisimlerin yasasını en doğru bir şekilde formüle ederek 
hızın düşme zamanıyla orantılı olduğunu ileri sürdü ve Oresme düşen cisimlerin 
hızlanması için düşme esnasında bir impetus kazandığını  ve düşme yolunun 
dünyanın içinden geçerek merkezine gitmekte olduğunu tasarladı” (Wallace, 
1972: 113). 

 

Oresme 1350 ile 1360 yılları arasında, Paris Üniversitesinde, ortalama 

hız teoremini geometrik olarak kanıtlamıştır. Aşağıya çizilen dik açılı üçgenin 

tabanı (yatay çizgi) zamanı temsil etmektedir. Taban üzerindeki dikey çizgiler  

ansal hızları, üçgenin alanı ise alınan yola denk düşmektedir. 

 

 

 

 

Şekil- 3 

Düzgün ivmeli devinen cismin katettiği uzaklık ABC üçgenine eşittir. 

Aynı cismin ortalama hız ile katedeceği uzaklık ise BCDE dikdörtgenine 

eşittir. Dikkat edilirse üçgenin alanı dikdörtgenin alanına eşittir. 

Tek sayılar yasasını da geometrik olarak kanıtlamak mümkün. Tek 

sayılar yasasına göre düzgün ivmeli devinim eden bir cismin ard arda gelen 

zaman birimlerinde katedecegi uzaklıklar tek sayılar gibi değişecektir. Tek 

sayılar yasası bugün hala geçerli olan kinematik yasasını yani S = T’nin karesi 

formülünü bize vermektedir ve bu formül 14. yüzyılda bulunan ve bilinen bir 

formüldür.  

14 yüzyılın sonlarında Oresme de, sallanan taşlar konusunda Buridan’ın 
yapmış olduğuna benzer bir açıklama yapmıştır. Bu bilindiği kadarıyla dünyada 
yapılmış ilk sarkaç tartışmasıdır.  Bu konuda Oresme’nin öne sürdüğü görüşler 

A 

E D 

C B 

H 
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Galileo’nun sarkaç sorununu ilk ele aldığı zaman düşündüklerine çok yakındı. 
Hiç değilse Oresme’nin durumunda, fakat büyük bir olasılıkla Galileo içinde, bu 
görüş Aristoteles’ci kuramdan skolastik itilim (impetus) paradigmasına geçişle 
olasılık kazanabilmişti. Skolastik paradigma icat edilene kadar ortada zaten 
sarkaç diye bir nesne yoktu, bilim adamlarının tek görebilecekleri sallanan 
taşlardı. Sarkaçların ‘var edilmesi’ paradigma kaynaklı, Gestalt-vari bir kalıp 
değiştirme sayesinde oldu (Kuhn, 1991: 124). 
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3. BÖLÜM: 

ARİSTOTELES PARADİGMASINDAN NEWTON PARADİGMASINA 

GEÇİŞ 

3. 1. Bunalım ve Aristoteles Paradigmasına Karşı Yeni Paradigma  Arayışı 

 
Ptolemios astronomisi hem yıldızların hem de gezegenlerin yerlerini 

öngörme konusunda, Aristoteles paradigmasının sınırları içerisindeki 

gelişmenin doruk noktasını oluşturmaktadır. Gezegenlerin yerlerini belirleme 

konusun da ki öngörüleri Kopernik’in öngörüleri kadar başarılı olmuştur. 

Ancak, büyük başarı kazanmak, bilimsel bir kuramın tam başarı kazandığı 

anlamına gelmemektedir. Nitekim, dönence noktalarının (ekinoks) sürekli 

kayması, Ptoleme’nin öngörülerinin, gözlemlerle tam bir uyum sağlamasına 

engel olmuştur. Ptoleme’nin resmettiği evrende yaşayanlar için bu 

uyuşmazlıklar, olağan astronomi etkinlikleri içerisinde çözülmesi gereken 

aykırı örneklerden başka bir şey değildir. Çözümün paradigma sınırları 

içerisinde bulunabileceğinden de şüpheleri yoktur. Çünkü “bilim adamları 

aykırılıklarla ve karşı örneklerle karşılaştıkları için paradigmalarını 

reddetmezler. Aksi halde, hem en ufak zorlukta paradigmayı reddedip hem de 

bilim adamı olmaya devam etmek olanaksızdır” (Kuhn, 1991: 95).44 

                                                           
44Bilim adamlarının aykırılıklarla ve karşı örneklerle karşılaştıkları zaman ki davranışları 
konusunda Popper, Kuhn’dan çok farklı düşünür. Bilim adamlarının görevinin, önermeler ya 
da önermeler dizgesi ileri sürmek ve  bunları sistemli bir biçimde sınamak (Popper, 1998: 51) 
olduğuna inanan Popper’e göre, eğer bir teori potansiyel olarak yanlışlanabilir ve aynı zamanda 
sınanabilirse muhtemel iki sonuç vardır; sınama işlemi olumlu sonuç vermişse teori bilim 
adamları tarafından desteklenir, sınama olumsuzsa kuram bilim adamları tarafından reddedilir. 
Bu anlamda “hem Kuhn’un hem de Popper’in sistemlerinin bilim adamlarının ne yaptıklarına 
veya bilim adamları ne yapmalıdırlar temeline dayandıkları kaydedilmelidir” (Williams, 1992 
:58). 
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Paradigmanın savunucuları, başlangıçta Ptoleme’nin sisteminde 

yaptıkları, gerek Ptoleme öncesindeki astronomların gerekse ptoleme’nin 

kendisinin yaptığı uyarlamalara benzer45, bazı uyarlamalarla, aykırı örnekleri 

kolaylıkla ortadan kaldırabilmişlerdir. Fakat alınan doğru sonuçların ömrü 

uzun olmamış, çözülen bir aykırı örnek, çok geçmeden, başka bir yerde 

yeniden ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda da eksentrik ve deferent 

sistemlerdeki deferent (Büyük daire; taşıyıcı) ve epicyclelerin (İlmekler; küçük 

daire) sayısındaki artıştan kaynaklanan gökyüzündeki karmaşa her seferinde 

daha da artmıştır. 

Aykırı örneklerin bir türlü tükenmemesi sistemin doğruluğu hakkında 

soru işaretleri doğurmuş, Ptoleme’nin, kilise ve üniversitelerin resmi öğretisi 

olması bile, kimi düşünürlerin, bu sistemin doğruluğu hakkındaki kuşkularını 

gizlemelerine engel olamamıştır. Nitekim bu kuşkular yeni de değildir. Nicole 

Oresme, Cussa’lı Nichola (Nicholas de Cusa), Lenardo da Vinci, daha önceden 

Ptoleme sistemiyle uyuşmayan yaklaşımlar ortaya atmışlardır bile. 16. yüzyıla 

gelindiğinde Boloğna’da astronomi ve matematik dersleri veren, Domenico da 

Novara, Yeni-Platoncu oluşunun da etkisiyle, Ptoleme sistemini çok karmaşık 

ve yanılgı dolu hale gelmiş bir düşünce sistemi olarak nitelemiştir. Üstelik bu 

sistemin, doğa hakkında hiçbir zaman doğru bilgi veremeyeceğini söylemekten 

de çekinmemiştir.  

... aykırılık olağan bilimin sıradan bulmacalarından daha ciddi bir hal 
almaya başladığı zaman bunalıma ve olağan üstü bilime geçiş de başlamış 
demektir. Bu durumda aykırılığın kendisi de meslek çevresinde ön plana çıkar. 
İlgili bilim dalının giderek daha çok sayıda ileri gelen üyesi, aykırılığa giderek 
daha çok zaman ve çaba sarf etmeye başlar. Bu tür aykırılıklar genellikle çözüme 
ulaşmakla beraber, direnç gösterdikleri durumlarda bilim adamları bu çözümün 
bulunmasını ilgi dallarının en önemli konusu olarak kabul ederler. Onlar için 
artık bu bilim dalının eskisi gibi olmasına olanak yoktur (Kuhn, 1991: 98).  

                                                           
45 Bu konuda yapılan uyarlamalar 2.3. ve 2.4. numaralı bölümlerde verilmiştir.  
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On altıncı yüzyıl başlarına varıldığında Avrupa’nın en iyi astronomları 
arasında, astronomi paradigmasının kendi öz sorunlarını çözmekten aciz 
olduğunu görenlerin sayısı giderek artmıştır. Kopernik’in de Ptoleme 
paradigmasını reddederek yeni bir yol aramasının ön-koşulu aynı görüşe 
dayanıyordu (Kuhn, 2002: 135-143) 

 
Gökyüzündeki karmaşanın arttığı bir dönemde, 1543’te yayımlanan 

Kopernik’in, “De Revolutionibus Orbium” (Göksel Kürelerin Dolanımı 

Üzerine) adlı kitabı, yeni paradigmaya giden yolda insanın evrene bakışını ve 

evren içindeki yerini tamamen değiştirmiştir. Dünyanın evrenin merkezinde 

dingin bir biçimde durmakta, bütün evren dünyanın etrafında dönmekte iken, 

bu kitapla birlikte sıradan bir gezegen olarak, başka bir gezegenin etrafında 

dönmeye başlamıştır. Kopernik eskinin aynı olan  veri topluluğunu ele almakla 

beraber, onların aralarında çok farklı ilişkiler kurmuş, yeni bir sisteme 

yerleştirmiş ve hepsini yep yeni bir çerçeveye oturtmuştur (Kuhn, 1991: 100). 

Bu yaklaşım belki de sıradan bir astronomik değişiklik gibi görünebilir. 

Nitekim Kopernik’in kendiside kitabının önsözün de yaklaşımının astronomik 

problemleri çözebilmek için ortaya atılmış matematiksel bir çalışma olduğunu 

vurgulamıştır. Ama kitabın yarattığı etki -başlarda anlaşılmasa da- sadece 

bilimsel alanla sınırlı kalmamış tüm entelektüel alanlarda sarsıcı bir etki 

yapmıştır. Çünkü Evrenin merkezinden uzaklaştırılan sadece dünya değil, 

onunla birlikte sıradanlaşmış olan insandır.46 

                                                           
46 Kopernik’in yaklaşımının sadece bilim adamlarını ve entelektüelleri değil, halkı da 
etkileyeceği kesindir. Feyerabend, bilim adamlarının yaptıkları çalışmaların halkın yaşamı 
üzerinde bir etkisi olduğu durumlarda, halkın bu kararlara katılmasının demokratik haklar 
arasında sayılması gerektiğini vurgular. Çünkü Feyerabend’e göre, bu çalışmaların sonuçlarına 
katlanacak olanlar sadece bilim adamları değildir. Bu yüzden sıradan insanlarında bilimsel 
kararların toplumsal politika haline getirilmesinde söz sahibi olmaları gerektiğine inanır. “En 
aptal öğrenci ve en kurnaz köylü; muhterem devlet memuru  ve onun çilekeş karısı; 
akademisyenler ve sahipsiz köpek toplayıcıları, katiller ve azizler, hepsinin de şöyle deme 
hakları var; hey buraya bakın, bende insanım; benimde fikirlerim, düşlerim, duygularım, 
arzularım var; bende tanrının suretinden yaratıldım, fakat tatlı masallarınızda  banim dünyama 
küçücük bir yer bile vermiyorsunuz” (Feyerabend, 1995; 371).  
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Kitap sadece astronomide değil, bağlantılı olan birçok bilim dalında 

sorunlara yol açmıştır. Çünkü Aristoteles paradigması içerisinde etkinliklerini 

sürdüren bütün bilim dalları, birbirlerine son derece tutarlı ve sıkı bir şekilde 

bağlıdır. Nitekim, Aristoteles fiziğinin devinim yasası yalnız mekanik devinimi 

değil her türlü değişmeyi kapsamaktadır. En ilgisiz gibi görünen biyoloji, tıp, 

fizyoloji, bakteriyoloji gibi dallarda dahi kullanılmıştır (Feyerabend, 1991: 57). 

Bu yüzden, birinde yapılacak olan temel değişikliğin diğerlerini de etkilemesi 

kaçınılmazdır 

Kopernik’in, ortaya attığı güneş merkezli sistem, astronominin bütün 

sorunlarını çözebilmiş bir sistem değildir. Çünkü, Kopernik’in sisteminin, 

Aristoteles paradigmasından tamamen ayrılmış olduğu söylenemez. 

Kopernik’te de, Ptoleme’nin dolayısıyla Aristoteles’in temel kabulleri olan, 

evrenin ve dünyanın küresel olduğu, gezegenlerin yörüngelerinin dairesel ve 

devinimlerinin düzgün olduğu, evrenin sınırlı olduğu, gezegenlerin 

deviniminin ortak merkezli-kürelerin dönüşüne uygun olduğu düşüncesi hala 

yerini korumaktadır.  

Kopernik de niteliksel başarı elde edebilmek için epicycle (ilmekler), 
cycle’lar (dışmerkezlikler) kullanmak zorunda kalmıştı. Ptoleme’nin 
modelindekine eşit bir kesinlik derecesine ulaşmak için, Kopernik de otuzun 
üzerinde çembere gereksinim duymuştur. Aslında De Revolutionibus’u Ay’ı ve 
Merkür’ü ele alırken ekuantların denklerini bile kullanır. Pratik ekonomi ve 
kolaylık bakımından, ikisinin arasında seçecek az şey vardı. Bu titizlik isteyen 
ölçüte göre, Kopernik de gezeğenler sorununu çözmekte başarısız olmuştu 
(Cushing, 2003: 97-98). 

 
Kopernik’in gezegen yörüngelerini dairesel olarak kabul etmesi de 

düşündürücüdür. Üstelik Koprernik’i yerkürenin deviniminin gerçek olduğunu 

söylemeye iten şey, sistemin bütün parçalarının birbirlerine olan iç 

bağlantılılığı ve dairesel devinimin temel doğasına olan inancıdır (Feyerabend, 

1991: 65). Aslında bu halde Kopernik’in adıyla anılan devrimi, “De 
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Revolutionibus Orbium” adlı yapıtta bulmak zordur (Butterfield, 1960: 22-24). 

Kuhn da Butterfield’in görüşlerine katılarak şöyle demektedir;  

Kopernik’in sistemi çok daha gelişmiş olmakla birlikte, Ptoleme’nin 
sisteminden ne daha basitti, ne de daha doğruydu. Eldeki gözlem testleri, bu 
sistemlerden birini diğerine tercih etmek için hiçbir temel sağlayamamıştı. Bu 
koşullar altında astronomları Kopernik’i yeğlemeye yönelten etmenlerden birisi 
herkesin artık yaşandığını kabul ettiği ve yeniliğin zaten birinci derecede 
sorumlusu olan bunalımdı. Başka türlü ifade edersek Ptoleme astronomisi kendi 
sorunlarını çözümlemeyi başaramamıştı ve rakip bir görüşe şans tanımanın 
zamanı gelmiş, hatta geçiyordu (Kuhn, 1991: 92). 

 
Başka bir deyişle, Kopernik, Ptoleme sisteminin karmaşıklığından tam 

olarak kurtulabilmiş değildir.47 Fakat bütün bunlar, Kopernik sisteminin 

devrimci olmadığı anlamına gelmemektedir. Kopernik sistemini devrimci 

yapan unsur, evrenin merkezine güneşi yerleştirip, dünyayı sıradan bir gezegen 

olarak güneşin yerine koyması; ve daha temelde de, dünya görüşündeki köklü 

değişikliği ifade eden bir başlangıç oluşturmasıdır. Yine de, açıklama 

düzeyinde Kopernik sisteminin kimi avantajları bulunmaktadır.  

...niteliksel ya da yarı niceliksel düzeyde, Kopernik’in modelinin 
Ptoleme’ninkine göre bir çok estetik ve pratik avantajları vardır... Kopernik 
sistemi, Güneş, Merkür ve Venüs’ün diziliş sorununu da çözer... Kopernik 
modelinin bir başka etkileyici niteliksel özelliği de, Venüs ve Merkür’ün neden 
birlikte, sık sık sabah ve akşam yıldızları olarak, çok yakınmış gibi görünmek 
zorunda olduklarını tamamen doğallıkla açıklamasıdır (Cushing, 2003: 94-97). 

 
 
 
 
 
 

 
Dünya 
Merkür 
Venüs  
 Güneş  

       Şekil-4 Kopernik Modeli      Şekil-5 Ptoleme Modeli 
                                                           
47 Lakatos’ta tıpkı Kuhn gibi, Kopernikyen teorinin Ptolemiyen teoriden daha basit olmadığını 
düşünür. Delil olarak da Koestler’in “The Sleepwalkers” adlı kitabındaki sözlerini gösterir. 
Lakatos’a göre Koestler doğru şekilde, Kopernikyen teorinin basit olduğu mitini sadece 
Galileo’nun yarattığına işaret eder. Gerçekte dünyanın devinimi eski teorileri basitleştirecek 
hiçbir şey sergilememiştir; çünkü itiraz edilebilir denklemler (equantes) ortadan kalktığı halde 
sistem hala yardımcı yörüngelerle ayakta durmaktadır (Lakatos, 1992; 144). 
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“Bazen bir aykırılık paradigmanın belirlenmiş temel genellemelerini 

açıkça sorgulayabilir” (Kuhn, 1991: 98). Nitekim Sabah Yıldızlarının, 

Merkür’ün ve Venüs’ün yörüngeleri de böyle bir aykırılık yaratmıştır. Merkür 

ve Venüs’ün yörüngelerinin yarı çaplarının her biri Dünya’nınkinden çok daha 

küçük olduğundan, Şekil-4’de de görüldüğü gibi, dünyadan bakıldığında 

aralarında her zaman küçük bir açısal ayrılık olması gerekir. Ptoleme modeline 

göre, Güneş, Merkür ve Venüs’ün her birinin Dünya etrafında kendi yörüngesi 

vardır. Bu yüzden de, hızları farklı olduğundan, bazen birbirlerinden çok 

uzakta, hatta 180°’lik mesafede dahi görünmemeleri için hiçbir neden yoktur. 

Ama böyle bir durum hiç gözlenmemiş, aralarındaki açı 30°’yi hiç 

geçmemiştir.  

Ptoleme teorisinin, gökyüzünde gerçekleşmekte olan olayların anlaşılır 

bir açıklamasını yapmaktan çok uzak olduğu bir gerçektir, ama bunu Kopernik 

sisteminin gerçekleştirebildiğini söylemekte bir o kadar güçtür. Çünkü, 

bunalımdaki paradigmadan ayrılarak yeni bir olağan bilim geleneğini üretecek 

olan bir başka paradigmaya geçiş, birikime dayalı bir süreç olmaktan çok 

uzaktır48; yani, önceki paradigmanın geliştirilmesiyle yapılacak bir iş değildir. 

Çünkü, yeni paradigma farklı temeller üzerine inşa edilecek olan bir binadır. 

Bu binadaki yöntem ve uygulamalardan bir çoğu, eski binadakinden çok 

farklıdır. Geçiş dönemleri sırasında eski ve yeni paradigmaların çözebileceği 

                                                           
48 Mantıkçı Olgucular, bilginin doğruların birikmesiyle ilerlediğini savunurken Popper, bilimin 
ilerlediğini kabul etmekle birlikte bunun doğruların birikmesiyle değil yanlışların 
ayıklanmasıyla oluştuğunu savunmuştur. İlerleme ve bu düşüncenin altında yatan empirist 
bilim anlayışını hedef almış olan Kuhn’a göre ise, bilginin birikmesiyle gerçekleşecek  
“ilerleme yalnızca olağan bilim dönemleri sırasında tartışmasız ve kendinden emin olarak  
varlık gösterebilmektedir” (Kuhn, 1991: 154). Aksi halde bilimsel bilgi, tarihi içerisinde, 
devrimlerden kaynaklanan kırılmaklara uğramaktadır. 
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bütünü kapsamayan sorunlar çoğu zaman aynıdır. Ama çözüm yolları oldukça 

farklıdır. Bu yüzdende meslek çevresinin gözünde yeni paradigma, yöntem ve 

amaçlarıyla birlikte tamamen yeni bir binadır (Kuhn, 1991: 99). 

Kopernik yeni bir bina inşa etmiştir, bu yüzden devrimcidir. Ptoleme’nin 

ardıllarının gözlem ile kuram arasındaki uyumla ilgili bir ‘bulmaca’ gördükleri 

her yerde Kopernik ve ardılları karşı örnek görmüşlerdir (Kuhn, 1991: 96). 
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3.1.1. Bunalımı Artıran Aykırı Örnekler ve Çözüm Önerileri 

Aristoteles paradigmasını, kiliseyi ve tüm entelektüel çevreleri zora 

sokan buluşların ilki, 1572’de yeni bir yıldızın ortaya çıkması49 şeklinde 

gelişir. Güneş’ten, Ay’dan ve Venüs’ten herhangi bir etki almadan kendi 

kendine parlayan bu yıldız gökte ancak iki yıl kalır, sonra kaybolur. Böyle bir 

olayın çok sarsıcı etkileri olması kaçınılmazdır. Çünkü yerleşik Aristoteles 

paradigmasına göre yetkin sayılan Ay-üstü evrenin ve orada bulunan gök 

cisimlerinin değişmesi, yenilerinin ortaya çıkıp kaybolması olanaksızdır.  

Bu olayın arkasından 1577’de ortaya çıkan kuyruklu yıldızla Aristoteles 

paradigmasına bağlı kalmak giderek güçleşmiştir. Çünkü “Aristoteles, 

kuyruklu yıldızları atmosfere (Ay-altı evrene) ait olgular saymıştı” (Yıldırım, 

1992: 86). Kopernik sonrası dönemde gözlem tekniklerinde meydana gelen 

gelişmeler, yerleşik paradigmanın tam tersine, bu kuyruklu yıldızın Ay-üstünde 

gezindiğini, üstelik geçilemez sanılan kristal küreler arasından geçtiğini 

kuşkuya yer vermeyecek şekilde kanıtlamıştır (Butterfield, 1960: 60-61). 

Yerleşik paradigmaya aykırı düşen bu tür keşifler, bir dizi kural içinde oynanan 

bir oyun sırasında istenmeden ortaya çıkan yeniliklerdir. Bir aykırılığın farkına 

varılmasıyla başlayan bu tip keşifler için, doğanın, olağan bilimi yöneten 

paradigma kaynaklı beklentilere herhangi bir şekilde aykırı düştüğünün  

anlaşılması gerekmektedir (Kuhn, 1991: 75).  

                                                           
49 Söz konusu yıldız Cassiopeia yıldız kümesinde ortaya çıkmıştır. Bu gün biliyoruz ki, bu gök 
olayı, yaklaşık üç yüzyılda bir oluşan ve süper-nova olarak adlandırılan uzak bir yıldızdaki 
çekirdek patlamasından başka bir şey değildir. 
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Artık bunalımı artıran aykırı örneklere bakış açısı ve onlara getirilen 

çözüm önerileri Aristotelesçilerinkinden çok farklıdır.    

Sorunlar, Aristotelesçilerin alışmış oldukları gibi tek tek değil, bir 
modelin parçaları şeklinde ele alınarak etkiledikleri alanın ötesine, onlarla ilgili 
görülmeyen alanlara taşınıyordu. Brahe’nin 1572 Süpernovası’nı saptayışının ve 
kuyruklu yıldızların göksel kürelerin içinden geçtiklerinin bu kadar önem 
kazanması böyle oldu (Feyerabend, 1991: 67-68). 

 

Yerleşik paradigma, “kuyruklu yıldız” dediğimiz bu nesnelerin 

yerküreden çıkan buğuların, atmosferin üst kesiminde toplanıp tutuşmasıyla 

oluştuğunu  düşünmüş, bu nedenle onları göksel nitelikte görmemiştir. Oysa bu 

olay, kuyruklu yıldızların da öteki göksel cisimler türünden olduğunu ortaya 

koymakla kalmayıp, mükemmel olduğu varsayılan Ay-üstü evrende de bir 

takım düzensizliklerin olabileceğini göstermiştir. Görülen o ki “konu hakkında 

ki bilgi arttıkça, bir şeylerin aksadığı ya da elde edilen sonucun daha önce 

meydana gelmiş olan aksaklıklarla bir ilgisi olduğu bilinci belirmeye 

başlamıştır” (Kuhn, 1991: 83).  

... şok etkisi yapan bir bulguyla, beklenen bir sonuç arasındaki yelpazenin 
neresinde yer aldıklarına bağlı olarak yeni tür görüngülerin kaynaklandığı bütün 
keşiflerin az çok sahip oldukları özelliklerden özetle bir kaçını sayacak olursak; 
önce aykırılığın algılanması sonra bu aykırılığın yavaş yavaş ve aynı zamanda 
hem kavram hem de gözlem düzeyinde elle tutulur hale gelmesi. Bunun 
sonucunda da, paradigma kategorileri ve uygulamalarında çoğu kez direnişle 
karşılaşan değişikliklerin meydana gelmesi (Kuhn, 1991: 82). 

 
Henüz Kopernik teorisini bile kabullenememiş bilimsel çevre, şimdi eski 

paradigmanın hiç değilse bir ölçüde yanlış olabileceğini düşünmeye 

başlamıştır. Hatta bazı evren bilimciler, Aristoteles paradigmasına 

yakınlıklarına rağmen, birbiri içine geçmiş ortak merkezli kristal kürelerin 

gerçekte var olmadığının, güneşin, yıldızların ve gezegenlerin hiçbir şeye bağlı 

olmaksızın, uzayın boşluğunda yüzdüğü düşüncesine dahi sıcak bakmaya 
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başladılar50. T. Brahe gibi bilim adamları ise daha radikal bir yaklaşımla, 

astronominin yenilenmesi -gerçekte ise paradigmanın gözden geçirilmesi- 

önerisinde bulundular. 

 

Şekil – 6   

Brahe’nin Evren Modeli51 

Ay-üstü evrendeki cisimlere ilişkin gözlemlerin gözden geçirilmesi ve 

düzeltilmesi çabasına dayanan bu öneri, Kopernik’in yaptığı gibi, yeni bir 

sistem oluşturmayı amaçlamamıştır. Bu öneriyi en içten benimseyenlerden biri 

                                                           
50 Sonlu boyutlara sahip cisimlerin varlığının ve deviniminin, ancak, gerçek dünyanın sonsuz 
ve boş uzayda özgürce yüzen atom veya bölünmez korpüsküllerden (taneciklerden) oluştuğu 
anlayışı doğru kabul edildiği taktirde anlaşılabileceğine dayanan “atomcu” öğretiyi benimsemiş 
bu atomcu evren bilimcilerin sonsuz boşluğunu atomlar, gezegenler ve güneşler 
doldurmaktadır. Yer-Gök ayrımını yapmak doğru değildir. Aynı türden madde, her yerde aynı 
yasalara uyacaktır (Kuhn, 2002: 236-237). 
51 Aristoteles evrenin merkezinde Dünya varken, Kopernik evreninin merkezinde ise Güneş 
vardır. Brahe her iki sistemi uzlaştırabilmek amacıyla, Aristoteles’e uygun olarak Ay ve 
Güneş’i Dünya merkezli yörüngelere yerleştirirken, Kopernik sistemine uygun olarak da  
Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn’ü Güneş merkezli yörüngelere yerleştirmiştir. En dışta 
bulunan sabit yıldızlar ise sistemi  tamamen kuşatmış durumdadır. 
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olan ve daha çok gözlemsel çalışmalarıyla tanınan Danimarkalı astronom 

Tycho Brahe (1546-1601), Kopernik teorisini hem yürürlükteki Aristoteles 

fiziğine, hem de kutsal kitaba aykırı olduğu için benimsememiştir.  

Bilim adamlarını daha önce kabul edilmiş olan bir kuramı reddetmeye 
götüren uslamlama (muhakeme) işlemi, bu kuramın gerçek dünya ile 
karşılaştırılmasından daha başka etkenleri de içermektedir. Her hangi bir 
paradigmayı reddetme kararı aynı zamanda daima bir başkasını da kabul etme 
kararıdır... Buna ilave olarak, bilim adamlarının sırf aykırılıklarla ve karşı-
örneklerle karşılaştıkları için paradigmayı reddetmeleri olasılığı çok zayıftır 
(Kuhn, 1991: 94).  

 

 Feyerabend’e göre bunun nedeni, bilim adamlarının öznel ve hatta 

irrasyonel sebeplerden ötürü teoriler üretip bunlara bağlı kalmalarıdır (Horgan, 

2003: 79). 

Bu pencereden bakıldığında, olağan bilim etkinliği içerisinde,  ortaya 

çıkan aykırı örneği çözmeye çalışan birisi olarak görülmesi gereken Brahe, 

yalnızca, henüz teleskopun icat edilmediği tarihlerde, gözlemlerin elden 

geldiğince yetkin olmasını sağlamaya çalışmıştır. Böylece, uzlaşıcı bir çözüm 

ortaya koymaktan geri kalmamış, bulmaca çözme etkinliği içerisinde kalmış bir 

astronom olarak değerlendirilebilir. 17. yüzyıl boyunca, değişik şekilleriyle 

birçok kez denenmiş olduğu gibi, Brahe, Kopernik teorisi ile Aristoteles 

paradigması uzlaşısı olabilecek bir teori oluşturmuştur. Brahe’nin teorisine 

göre, Güneş ile Ay dünya çevresinde dolanmaktayken, diğer gezegenler 

Kopernik sisteminde olduğu gibi Güneş çevresinde dolanmaktadır (Hull, 1959: 

132). 

Brahe, bunalım döneminde “aykırılıklarla karşılaşan bilim adamlarında 

görülene benzer şekilde davranmıştır; yani, görünürdeki çelişkiyi derhal 

ortadan kaldırmak için kuramı çeşitli şekilde ayrıştırıp ayak üstü bazı 



 245

değişiklikler yapmaya çalışmıştır” (Kuhn, 1991: 95). Çünkü, bunalım 

döneminde “bilim adamı, inancını kaybetmeye ve yeni almaşıkları incelemeye 

başlasa da, kendisini bunalıma getiren paradigmayı hiçbir zaman terk etmez” 

(Kuhn, 1991: 94).      

Gerek bilim öncesi dönemde, gerek olağan bilim döneminde gerekse 

ortaya koymaya çalıştığımız bunalım döneminde devinim kuramlarını 

incelerken sık sık astronominin sınırları içerisinde kalınmıştır. Daha önce 

belirtildiği gibi, alanlardan birinde ortaya atılan yeni bir öneri, diğer alanı son 

derece etkimiştir. Bu etki, kimi zaman aykırı örneklere çözüm sağlamışken, 

kimi zaman bunalıma neden olmuştur. “Kopernik’in astronomide ki yeni 

önerisi, kendisinin bütün iyimserliğine karşın devinim kuramları açısından 

büyük bir bunalım yaratmıştır” (Kuhn, 1991: 91). İşte bu bunalım, gerek 

devinimi – geniş anlamıyla fiziği – gerekse astronomiyi yeni paradigmasına 

taşıyacak olan sonuçlara gebedir. Çünkü, Kopernik’in yeni bir evren ortaya 

koymasına, Brahe’nin eski ile yeniyi uzlaştırmaya çalışmasına rağmen, uzay 

boşluğunda, bir şeye bağlı olmaksızın dolaşmakta olan gök cisimlerinin, 

konumlarını ve izledikleri yolları neyin belirlediği hala bilinmemektedir. 

Bir ara, modern manyetik biliminin öncüsü olan William Gilbert (1540-

1603)’in dünyanın bütünüyle bir tür mıknatıs olduğu ve gök cisimlerini 

yerlerinde bu dev mıknatısın tuttuğunu ileri sürdüğü görüşü, birçok kişi için 

aranılan çözüm olarak görünmüştür. Gilbert, manyetik malzeme kullanarak 

yaptığı ve ‘terrela’ adını verdiği dünya modeline yaklaştırdığı pusula, mıknatıs 

gibi manyetik özellikli şeylerin, dünya üzerinde olduğu gibi davrandıklarını 
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göstererek, dünyanın manyetik çekimini ortaya koymak istemiştir. “Çekme” 

kavramının ilk kez sahneye çıkmasını sağlayan bu konudaki görüşlerini 

1600’de yayınladığı “Magnetik Cisimler ve Mıknatıs Üzerine” (On the 

Loadstone and Magnetik Bodies) adlı kitabında bulmaktayız. Bu görüş Kepler 

ve Galileo’yu etkilemekle kalmamış, aynı zamanda Keplerin sisteminin bir 

parçası olup, evrensel çekim öğretisi için bir temel oluşturmuştur (Butterfield, 

1960: 60-61). 

Aristoteles paradigmasının resmettiği evrende ortaya çıkan sorunlar ve 

bunlara getirilmeye çalışılan çözümler zihinleri oldukça karıştırmış, herkesin 

kendi çözümü doğrultusunda, eskisinden farklı bir evren içinde yaşamaya 

başlamasına neden olmuştur. Bu sorunlar, daha çok astronomi alanında ortaya 

çıkmış gibi görünse de, devinim üzerinde yoğun bir araştırmaya neden 

olmuştur. Bu doğrultuda 17. yüzyılın ilk yarısında gerçekleşen devinimle ilgili 

araştırmalar astronomi alanında da yararlı olmuştur; çünkü, hala göksel 

cisimleri devinim halinde neyin tuttuğu sorusu yanıtsızdır. Üstelik, dünyayı 

devindiren gücün ne olduğu ortaya çıkarılmadıkça, Kopernik teorisinin 

inanılırlığı söz konusu değildir. Bu anlamda “16. yüzyıl ve 17. yüzyılın 

başlarındaki en önemli aykırı örneği oluşturan Kopernik teorisinin doğruluğunu 

ispatlamak, Galileo’nun bilimsel yaşamının en büyük tutkusunu oluşturacaktır” 

(Crombie, 1957: 290).  
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3.1.2. Galileo ve Deneysel Karşı Örnekler 

Aykırı örneğe Gilbert’in getirdiği çözüm ilgi uyandırsa da, konu 

üzerindeki çalışmalarıyla heyecan yaratan asıl kişi Galileo olmuştur. Galileo 

Galilei (1564-1642) 1610’da, teleskopuyla gördüklerini yazdığı, Yıldız 

Habercisi (Sidereus Nuncius) adlı makalesinde, Ay’da da, Dünya’dakine 

benzer kara parçaları olduğunu, yüzeyinin düz, pürüzsüz ve parlak olmadığını, 

gerçekte Ay’ın bütün yüzeyinin tam da Dünya’daki gibi düz olmayan ve 

pürüzlü bir örtüyle kaplı olduğunu, büyük çıkıntıların, derin vadilerin ve 

kanyonların olduğunu söylemesiyle (Hall, 1963: 40-41), Aristoteles 

paradigmasının önemli kabullerinden olan “göksel cisimlerin kusursuz özel bir 

maddeden yapılmış olduğu” tezinin doğru olmadığını ortaya koyarak sarsıcı, 

hatta yıkıcı bir etki yaratmıştır. 

Galileo’nun bu açık delillerine rağmen, eski paradigmaya hiçte rasyonel 

olmayan, tamamen öznel bir tavırla inanan “Galileo çağının hocaları, bu kadar 

yeni şeyler gösteren teleskopla bakmaya bile tenezzül etmemişlerdir. Hatta 

Padua Üniversitesinde meslektaşı olan bir hoca, Galileo’nun ‘sihir ve efsunla 

gökte yeni gezegenler çıkarmakta olduğunu’ ihbar etmiştir” (Adıvar, 

1994:134).  

Bu tür eleştirilere pek kulak asmayarak, Kopernik’in ortaya koyduğu 

yeni astronominin sorunlarını  çözmeyi kendisine temel amaç edinmiş olan 

Galileo, bu sorunların çözümünün,  kendisinin de asıl ilgi odağını oluşturan, 

fizik -özellikle de devinim- alanında olduğunu bilmektedir.  

Galileo’ya göre, “Yerkürenin devinimli oluşu düşüncesine karşı iki tür 

sav vardır: Aristoteles’in devinim teorisinden alınmış dinamik savlar, ve optik 
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savlar. Galileo bunların her ikisini de çürütmeye çalışmıştır (Feyerabend, 1991: 

63). 

 Bu noktada ortaya çıkan soru şöyledir; Aristoteles fiziğine göre, 

cisimlerin dünyaya düşmesinin nedeni, doğalarında var olan evrenin merkezine 

doğru devinme eğilimidir; ne var ki, eğer Dünya Güneş çevresinde dönüyorsa 

evrenin merkezinde olamaz. Öyleyse cisimler neden yere düşmektedir?52 

Bu ve buna benzer kavram ve algılama açısından önceden belli tarzda 

sınıflandırılmış bir dünyayı varsayan sorular, her zaman için geçerli ve bazen 

de olağan üstü verimli olmalarına karşın,  paradigmanın varlığına bağlıdır ve 

paradigmanın değişmesi sonucu bunlara verilecek yanıtlarda farklılaşacaktır 

(Kuhn, 1991: 131). Diğer taraftan, yanıtın Aristoteles fiziği çerçevesinde 

verilemeyeceğini, yeni evrenin, dolayısıyla yeni astronomi ve yeni devinimin 

temellerini atan Galileo bile önce kavrayamamıştır.  

Galileo’daki bu değişimi; Pisa, Padua ve Floransa dönemleri şeklinde 

birbirinden ayırarak incelemek en doğru yaklaşımdır. Galileo bu dönemlerde, 

fiziğin geçirdiği evrelere eş evreler –Aristoteles fiziği, impetus fiziği ve yeni 

fizik- geçirir. Galileo, 1585 yılında Pisa Üniversitesi’nde matematik okutmanı 

olarak ders vermeye başladıktan sonraki ilk döneminde, yoğun bir şekilde 

Aristoteles mekaniğini incelemiştir. 

1590’da, konu üzerine çalışmalarının bir  toplamını yayınladığı Devinim 

Üzerine (De Motu) adlı kitabında, devinime Aristoteles paradigması 

çerçevesinden  bakmaktadır. Çünkü, aykırı örnekler53 “devindirici kuvvet” 

                                                           
52 Sorunun yanıtını Aristoteles fiziğinin veremeyeceği belli olmuştur. Nitekim Kepler bile, 
fiziki dayanaktan yoksun olan modelini ancak Tycho Brahe’nin gözlem ve deney verileriyle 
destekleyebilmiştir. Oysa Brahe, Kopernik’in en önemli eleştirmenlerinden biridir.  
53 Aristoteles’in devinim kuramından kaynaklanan bu aykırı örnekler bölüm 2.4. de 
incelenmiştir. 
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kavramı çerçevesinde ele alınmıştır. Galileo’nun nedensiz ve temassız bir 

devinimin olamayacağını düşünmesi Aristoteles mekaniğiyle uyumlu bir 

yaklaşımdır.Görünen o ki, Galileo’nun bu dönemdeki çalışmaları, olağan bilim 

döneminde bulmaca çözme etkinliği içerisinde bulunan bilim adamlarından 

farksızdır. Bu doğrultudaki, “serbest düşme” konusuna bakışı, Aristoteles’in 

devinim kuramında ki aykırı örnekleri ortadan kaldırmak için ortaya atılmış, 

devindirici kuvvet olarak nitelenen impetus fiziği çerçevesindedir. 

Daha açık bir dille ifade etmek gerekirse; başlangıçta “Galieo,... 

Aristoteles’in genel teorisini çürütmek bir yana kabul etmiştir (impetusu kabul 

etmiştir). Ta ki bugün Galileci görelilik diye bilinen (ve hiçbir zaman tutarlı ve 

açık bir şekilde formüle edilmemiş olan) teorisini ortaya attığında impetustan 

vazgeçmiştir” (Feyerabend, 1995: 212).  

Galileo, bu dönemde İmpetus fiziğinin etkisindedir, ama yürürlükteki 

paradigmaya aykırı denemelerden de geri kalmamıştır. Devindirici kuvveti 

akışkan statiği ile yorumlayarak bir yol bulmak ve böylece Arşimet’in statiğini 

tamamlayacak kesin bir nicel dinamik kurmaya girişmek amacıyla, devindirici 

kuvvet kavramını Arşimet etkisi ile birleştirmiştir. Bu onun nicel devinim 

idealinin ilk  belirtileridir (Westfall, 1994: 17).54 

                                                           
54 “...bilimdeki bütün gelişmelerin, bilim adamlarının kendilerini içinde buldukları tarihsel, 
felsefi ve sosyal arka planda oluştuklarını göz önüne almak önemlidir. Bütün bilim adamları, 
ne kadar az bulunur yetenekler bahşedebilmiş olurlarsa olsunlar, eski inançları ve kuramları 
yıkarken bile kendilerinden öncekilerin çalışmalarının üzerine yapılar kurarlar” (Cushing, 
2003; 111). Bu anlamda, Galileo’daki nicel devinim idealinin ilk  belirtileri ve bunun altında 
yatan yöntem ilgisi, kendisini önceleyen Bacon ve Descartes’ta olduğu gibi “kesin ve evrensel 
sonuçlara ulaşma” başka bir ifadeyle, skolastik düşünceye, dolayısıyla Aristoteles’e, karşı 
çıkarak bilime daha sağlam bir temel bulma isteğinden yola çıkarak, Bacon ve Descartes’ın 
temsil ettiği indüktif ve dedüktif yaklaşımları birleştirerek hipotetik-dedüktif (aksiyomatik; 
belitsel dizge; bir bilimde yada bilimler öbeğinde aksiyomların araştırması ve seçilmesinden, 
tanım ve kanıtlamaların formelleştirilmesinden, oluşturulmuş kuramın tutarlılığı ve tamlığıyla, 
yorumundan oluşan, özellikle matematiksel bilimlerde kullanılan yöntem) yöntemin 
oluşumunu gerçekleştirmiştir. 
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 Galileo’nun Aristoteles paradigmasından ayrıldığı bir başka nokta, 

serbest düşme deviniminin (doğal ivmeli devinim) nedeni olarak, Aristoteles’in 

savunduğu gibi, cismin ağırlığının değil, özgül ağırlığının göz önünde 

bulundurulması gerektiğini söylemesidir. Galileo, bunu 1582’de, Pisa 

kilisesinde yapılan bir ayin sırasında, kubbeye asılı bir kandilin sağa sola 

sallanışını izlerken, keşfettiği salınım yasasıyla ortaya koyar. 

Sarkacın salınımının, salınım aralığı ne olursa olsun, hep aynı süreyi 
aldığını fark etmiştir. Eğer bir sarkacın 10 cm’lik dairesel bir yay boyunca 
salınması 2 saniye gerektiriyorsa 20 cm uzunluğunda bir yay boyunca salındığı 
içinde 2 saniye gerekecektir. Bu gözlem ona olayların süresini saptamak için bir 
yöntem göstermişti (Bolles, 2003: 467). 

 
Galileo’nun bir anlık kavrayışla yaptığı, ‘gözlerin birden açılması’ ya da 

‘bir yıldırım çakması’  diye adlandırılan bu keşif, o zamana kadar karanlıkta 

kalmış bir bulmacanın ‘aydınlatılmasından’ ve bütün parçaların ilk kez bir 

çözüme varılabilecek şekilde yeni bir gözle görülmesinden başka bir şey 

değildir (Kuhn, 1991: 126). Nitekim bu keşif, onun yeni dinamik görüşünün bir 

çok önemli ve özgün bölümlerini geliştirmesini sağlamıştır (Kuhn, 1991: 123).  

Böylece, Galileo’ya göre serbest düşmede devinim hızı cismin ağırlığına 

göre değil, yoğunluğuna göre olmalıdır. Ayrıca “Aristoteles’in cisimlerin hangi 

hızla düştüklerine ilişkin açıklamasının yanlışlığını kanıtlamak için Eğilen 

Kule’de55 yaptığı sanılan, halka açık gösterimi bu dönemdedir” (Cushing, 

2003: 115). 

Galileo, 1590’lardan itibaren Aristoteles’in mekanik alanındaki 

görüşlerini yadsıması nedeniyle almaya başladığı ağır eleştiriler yüzünden 

1592’de Pisa’dan ayrılıp on sekiz yıl sürecek olan, ikinci dönemini yaşayacağı  

Padua Üniversitesi’ne geçmek zorunda kalmıştır. Burada kendisinin 

                                                           
55 Pisa Kulesi 
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geliştirmiş olduğu teleskopuyla yaptığı; “Güneş lekeleri, Ayın yüzeyi, 

Jüpiter’in dört uydusu” gibi çok önemli gözlemlerini topladığı, Yıldız Habercisi 

adlı makalesi, göksel kürenin sabit, değişmez olduğunu, dünyanın ise var olan 

bütün devinimin merkezi olduğunu ortaya koyan, kilise destekli Aristoteles 

paradigmasına ters düştüğü gerekçesiyle kiliseden uyarı almasına neden 

olmuştur. Bu dönemde devinime yaklaşımı temelde hala Aristoteles 

paradigması çerçevesindedir. Pisa döneminden farkı ise, devinime “dinamik” 

açıdan yaklaşması, yani  devinimin neye bağlı olarak değiştiğini 

sorgulamasıdır. 

Padua dönemini, Pisa döneminden ayıran belirgin bir özellik impetus 

kavramını eleştirmeye başlamasıdır.  Ona göre impetus, impetusu savunanların 

iddia ettikleri gibi açıklanamaz. Kavram bu haliyle çok karanlıktır. 

Ölçülememesinin nedeni de budur. 

Galileo, asıl amacı olan, sabit ivmeli devinimin (cismin doğal serbest 

düşüş sırasında sabit bir değerle ivmelenmesi) doğasını keşfedebilmek için  

bunu düzgün doğrusal devinimle (hızı ve yönü değişmeyen devinim) 

karşılaştırır. Yaptığı bütün bu karşılaştırma veya belirlemeleri geometrik 

ilişkilerle kurulmuş bağıntılar yoluyla, yani matematiksel olarak ortaya 

koymaya çalışır. 

Kinematik bir bakış açısı olan bu yaklaşımda; atmosfer içerisinde belli 

bir mesafeden serbest bırakılan bir cismin yere düşerken “hız artışı”nın (ivme) 

“mesafe” (uzay) ve “zaman” (süre) ile ilişkisini inceler. Çözülmesi gereken 

bulmaca ise şudur, serbest düşmede hız (devinim) kat edilen mesafeyle mi, 

yoksa zamanla mı orantılıdır? Galileo’ya göre hız artışı (devinim) bu dönemde 
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mesafeyle orantılıdır. Çünkü, cisim devinime başladığı noktadan uzaklaştıkça 

hızı artmaktadır. 

Galileo, sabit ivmeli devinimle, düzgün doğrusal devinimi grafik 

üzerinde karşılaştırır. Bu yolla devinimi geometrik olarak ifade edebilmeyi 

amaçlar. Bu konudaki Teoremi ise şöyledir: “ Serbest bırakılan bir cisminin 

belli bir süre devam eden s.i.d.’inde (sabit ivmeli devinim) kat edilen mesafe, 

bu devinimin süre orta nokta hızına eşit d.d.d. (düzgün doğrusal devinim; sabit 

hızlı, ivmesiz, devinim) ile aynı süre içinde kat edilen mesafeye eşittir” 

(Galilei, 1914: 173-174).    

 

(Galilei, 1914: 173) 

 

Şekil - 7 

Galileo, Şekil-7’deki grafikte devinimleri parçalamayıp, 

birleştirmektedir. Çünkü, mesafeler ve süreler eşittir. Grafikteki AEB üçgen 

s.i.d’i, ABFG dikdörtgeni  ise d.d.d’i temsil etmektedir. CD kat edilen mesafeyi 

göstermektedir. AB süresince devinin s.i.d.’in ulaştığı maksimum hız EB’dir. 

EB’nin orta noktası F’dir. AGI üçgeni EFI üçgenine eşittir. I noktası GF’nin 
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orta noktasıdır. IK süre orta nokta hızıdır. Gerek s.i.d. gerekse d.d.d. AB 

mesafesini aynı sürede kat etmiştir. Başlangıçta  (AK arasında) s.i.d. yavaş, 

d.d.d. sabit hızla düşürken, IK noktasında hızlar eşitlenmiş, sonradan d.d.d. 

yine sabit hızla düşerken, s.i.d. hızlanmıştır. s.i.d. ilk yarıdaki eksiğini (AGI), 

ikinci yarıda telafi (EFI) etmiştir.        

Serbest  düşme konusunda mesafenin zamanın karesi ile orantılı olduğu 

daha önce 14 yüzyılda, Oxford’da, Mörton Koleji’nde verilmiştir. Galileo’nun 

buna rağmen  hızın mesafeyle orantılı olduğunu söylemesi, bu konuda eski 

paradigma ile yenisi arasında bir geçiş evresinde, başka bir ifadeyle bunalım 

döneminde olmasına, Aristoteles paradigmasından tam anlamıyla kopamamış 

olmasına bağlanabilir. 

Galileo, kiliseden aldığı uyarı üzerine 1610’da Padua’dan ayrılıp, 

Tuscania Dük’ünün baş matematikçisi olarak gittiği ve üçüncü dönemini 

yaşadığı Floransa’da, Papa VII Urban’ın itirazlarına rağmen 1632’de  yazdığı 

İki Büyük Dünya Sistemi, Ptolemaios ve Kopernik Sistemleri Üzerine Söyleşi 

(Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, ptolemaico e copernicaco) 

adlı kitabı yüzünden ev hapsine çarptırılır. Kuhn, bu noktada bilimsel 

devrimleri politik devrimlere benzetir. Kuhn, Galileo ve Kilise arasındakine 

benzer, gerek politik, gerekse bilimsel bunalımlarda, muhafazakarlarla 

devrimciler arasındaki kutuplaşmada çözüm olasılığının ortadan kalkmasının, 

devrimci çelişkiye taraf olan kesimleri son aşamada kitleyi ikna edecek ve 

çoğu kez zor kullanmaya kadar varacak yöntemler kullanmak zorunda 

bırakacağını çünkü, bu dönemde konu bilim de olsa, yapılacak paradigma 

seçiminin, tıpkı rakip siyasi kurumlar arasında yapılan seçim gibi, birbirine 

tamamen zıt toplumsal yaşam tarzları arasında yapılacak bir tercihi ortaya 
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koyacağını düşünür (Kuhn, 1991: 106). Nitekim, “bilimsel bilgi aşırı 

uzmanlaşmıştır ve toplum tarafından öyle gürültüsüz patırtısız 

devralınamayacak kadar dar ufuklu bir dünya görüşüne dayanır” (Feyerabend, 

1995: 313). 

Galileo’nun böyle bir ortamda yazmış olduğu İki Büyük Dünya Sistemi 

Üzerine Söyleşi adlı kitabın temel problemi, Kopernik astronomisine fiziksel 

temel oluşturmaktır. Aksi halde Aristoteles evreninin kabulü üzerine yazılmış 

olan De Motu ile, dünya evrenin merkezinde olmadığı halde, düşen cisimlerin 

yinede dünyanın merkezine doğru devineceklerini, ve dünyanın devinmekte 

olduğu prensibini ispatlamak imkansızdır. Ancak çok farklı bir bakış açısıyla, 

başka bir deyişle eski evrenden tamamen farklı bir evren kabulüyle,56 Kopernik 

astronomisine fiziksel bir temel oluşturulabilirdi. Bu nedenle, Koyre’ye göre 

bu kitap doğa felsefesi üzerinedir.  

 
 
İki gök bilim dizgesi arasındaki karşıtlıktan çok, ortak duyunun ve 

Aristoteles fiziğinin matematiksel olmayan açıklamasına karşı, matematiksel 
bilimin, doğanın matematiksel açıklamasının savunusudur. Diyalog...sözcüğe 
bizim verdiğimiz anlamda ‘bilim’ üzerine bir kitap değil, felsefe üzerine-daha 
doğrusu Doğa Felsefesi üzerine-bir kitaptır. Çünkü gökbilim sorununun çözümü 
yeni bir fiziğin kurulmasına bağlıdır; bu da Doğa biliminin kuruluşunda 
matematiğin rolü konusundaki felsefi sorunun çözümü demektir (Koyre, 1994: 
124-125).  

 
Aynı zamanda kitap, yerçekiminin doğası konusunda bir tartışmadır. 

Daha sonra Newton’un saptadığı şeylerin çoğu bu diyalogda öne 

                                                           
56 Kuhn’un iddiası olan eski evrenden tamamen farklı bir evrene geçişi Toulmin şu şekilde 
eleştirir: “ Bilimsel düşüncenin gelişiminin önemli kavramsal kesintileri içerdiğini, bir bilimsel 
gelenek içindeki sistemlerin yerini alan kavramsal sistemlerin genellikle çok farklı ve hatta 
birbirlerine zıt ilke ve aksiyomlara dayandırılabilecekleri kabul edilebilir; ancak, bütün bir yolu 
Kuhn’un ilk ‘devrim’ hipoteziyle katetmekten sakınmalıyız. Çünkü böyle bir tartışmanın her 
iki tarafınca –eski görüşe bağlı olanlar ve yeni bir görüş öne sürenler- varsayılan şey, ortak 
ilkeler ve aksiyomlar grubu değildir; daha çok ortak bir ‘tercih prosedürleri’ ve ‘tercih 
kuralları’ serisidir ve bunlar pek de ‘bilim-oluşturucu ilkeler’ ölçüsünde ‘bilimsel ilkeler’ 
değildirler” (Toulmin, 1992; 52).    
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sürülmektedir. Tartışma konusu olan şey gözlemler değil, daha çok onların 

nasıl yorumlanacağıdır. Galileo bu kitabında, cisimlerin doğal içgüdülerinin 

‘evrenin merkezine değil, dünyanın merkezine doğru devinmek’ şeklinde 

geliştiğini, aksi halde evrenin merkezinin nerede olduğu ya da var olup 

olmadığını hiç bilmediğimizi, varsa bile, onun ‘herhangi bir özelliği olmayan 

hayali bir nokta, bir hiçlik’ olduğunu söyler (Bolles, 2003: 191).  

Galileo, 1638’de Leiden’de yayınlanan Mekanikle İlgili İki Yeni Bilim 

Üzerine Söyleşiler ve Matematiksel Kanıtlar (Discorsi e dimostrazoni 

mathematice intorno a due nuove scienze attenenti alla mecanica) adlı kitabıyla 

da Aristoteles paradigmasının fiziksel tutarsızlıklarını ortaya koymaya devam 

etmiştir. Galileo kitaptaki tartışmaları üç ana başlık altında toplar; “İlk kısım 

değişmeyen ya da düzgün devinimle ilgileniyor; ikincisi doğada ivmelenmiş 

olarak bulduğumuz devinimi ele alıyor; üçüncüsü şiddetli devinimler diye 

bahsedilenle ve atılan (fırlatılan) cisimlerle ilgileniyor” (Galilei, 1914: 154). 

Daha önce belirtildiği gibi, Aristoteles cisimlerin düşme hızlarının, ağırlıkları 

ile orantılı olduğunu iddia etmiştir. Oysa Galileo bu kitapta, düşen nesneler 

hakkındaki yasayı belirleyebilmek için Pisa kulesine çıkıp, farklı ağırlıktaki 

cisimleri boşluğa bırakarak onların aynı anda yere düşüşlerini gözlediğini 

söyler (Galilei, 1914: 62).57  

Galileo’nun Piza deneyini yapmasındaki amaç, Aristoteles’in düşen 

cisimlerle ilgili öğretisinin kendi içerisinde çelişik olduğunu göstermektir. 

Aristoteles’e göre özdeş iki cisim, aynı anda, aynı yükseklikten bırakıldığında, 

ağır olan hafif olandan daha hızlı düşeceğinden, daha önce yere değecektir. 

                                                           
 
57 Galileo’nun bu deneyi özellikle Aristoteles paradigmasına inanan profesörler geçerken 
yaptığı anlatılır.   
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Galileo’ya göre, Aristoteles bunu deneyle sınamamıştır. Aslında Galileo’ya 

göre, deney yapmadan da ağır cismin hafif olandan daha hızlı devinmeyeceği, 

kesin ve basit bir akıl yürütmeyle anlaşılabilir. Aksi halde doğal hızları farklı 

olan iki cisim birleştirildiğinde hızlı olanın yavaş olan tarafından kısmen 

yavaşlatılması, yavaş olanın da hızlı olan tarafından kısmen hızlanması 

gerekirdi. Ancak bu doğru değildir. Çünkü, küçük taş büyük taşa durma 

halinde yaptığı basıncı, serbest düşmede yapmaz, ağırlığı artırmaz. Özgül 

ağırlıkları aynı olmak koşuluyla, büyük ve küçük cisimler aynı hızla devinirler 

(Galilei, 1914: 62-64).  

Galileo’nun devinimin incelenmesine yaptığı bu önemli katkı, büyük 

ölçüde skolastik eleştirmenlerin Aristoteles’in kuramında bazı aksaklıklar 

bulmalarına dayanmaktadır (Kuhn, 1991: 86). Nitekim İbn Sina ve Buridan, bu 

aksaklıkları görmüş, çözüm olarak da, cisimdeki eğilimin (meyil) kaynağını, 

özgül ağırlık düşüncesini çağrıştıran, birim kütle olarak belirlemişler, yani 

maddenin yapısını ön plana çıkarmış olan en önemli skolastik 

eleştirmenlerdir.58 

Galileo, Padua döneminde, serbest düşen bir cismin hız artışını mesafeyle 

ilişkilendirmişti. Bundan sonuç alınamayacağını gördüğünde devinimi zamanla 

ilişkilendirir. Devinimin, zaman faktörüyle olan ilişkisini ilk kez bu dönemde 

eğik düzlem deneyinde ortaya koyar. 

... düşen ağır bir cismin serbest deviniminin sürekli ivmelendiği gibi bazı 
üstünkörü gözlemler yapılmıştı, ama bu ivmelenmenin tam olarak ne derecede 
oluştuğu şimdiye kadar açıklanmamıştı, çünkü, benin bildiğim kadarıyla, bugüne 
kadar kimse, serbest düşün bir cismin eşit zaman aralıkları arasında izlediği 
yolların birbirlerine oranının, birden başlayarak tek sayıların birbirlerine oranı 
gibi olduğuna işaret etmedi (Galilei, 1914: 153). 

 

                                                           
58 İbn Sina ve Buridan’ın bu konudaki katkıları 2.5.3. ve 2.6.2. numaralı bölümlerde verilmiştir.  
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Galileo, bir cismin serbest düşmede sabit bir değerle ivmelendiğini 

düşünmektedir Daha önce düzgün doğrusal devinimi; eşit mesafelerin eşit 

zaman aralıklarında alınması, ivmelenmenin olmaması olarak tanımlamıştı. Bu 

dönemde daha önce yapmış olduğu hız artışını mesafe ile ilişkilendirmekten 

vazgeçip, serbest düşmedeki hız artışını, başka bir ifadeyle düzgün 

ivmelenmeyi;  “eşit zaman aralıklarında eşit hız artışlarının kazanılması” 

olarak tanımlamayı önermiştir (Galilei, 1914: 161-169).  

 

(Galilei, 1914: 174) 

ŞEKİL – 8 

Şekil 8’deki grafiğin matematiksel ifadesi ise şöyledir; 

HL / HM = (AD/ AE)²  

HL = OD / 2 . AD              

LM = PE / 2 . AE 
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Grafikte AD zamanı içerisinde HL mesafesi, AE zamanında da HM 

mesafesi kat edilmiştir. AD süresinde cisim OD hızının yarısı ile AD süresinde 

HL mesafesini kat eder. PE hızının yarısı ile de AE süresinde HM mesafesini 

kat edecektir. Düzgün doğrusal devinimde ortaya çıkan formülasyon  “Mesafe 

= Hız . Zaman” şeklindedir. Galileo’nun tamamen geometrik bir düşünce 

biçimiyle ulaştığı sonuç Mörton Grubunun ulaştığı sonuçtur.   

Galiloe’nun kanıt olarak gösterdiği deneyleri gerçekten yapıp yapmadığı 

tartışması bir yana, bu deneyler düşünce deneyleri olarak da son derece büyük 

bir öneme sahiptir. Çünkü, “Galileo’nun yaptığı düşünce deneylerinin hepsi, 

tamamen eski paradigmayı yeni bilginin ışığına tutmak ve böylece bunalımın 

kökünü, laboratuarda elde edilemeyecek bir açıklıkla ortaya sermek için 

yapılmış mükemmel birer hesaplamadır” (Kuhn, 1991: 102).  

Galileo burada devinimin niceliksel betimlenmesinden, yani kinematikten 

söz etmiş, ‘doğal devinimi dinamik açıdan, yani ivmesinin nedenini incelemek 

için şu an uygun bir an gibi durmuyor’ demiştir. Amacının, yalnızca ivmelenen 

devinimin (ivmenin nedeni ne olursa olsun) bazı özelliklerini göstermek ve 

bunları incelemek’ olduğunu söylemiştir (Galilei, 1914: 166-167). Galileo’nun 

dinamik yaklaşımdan vazgeçip, kinematik yaklaşımı tercih etmesi, Aristoteles 

paradigmasının sınırları dışına çıktığının açık bir göstergesidir.59 Galileo, 

konuyu nicelikselleştirmiştir; çünkü, sürekliliğin nicelikselleşmeyi 

gerektirdiğini düşünmüştür. Tıpkı Descartes gibi özel bulduğu nitelik 

                                                           
59 Daha önce belirtildiği gibi fizik biliminin en eski dalı olan mekanik, dinamik ve kinematik 
olarak iki ayrı alanda incelenmektedir. Kinematikte, nesnelerin sadece devinimi ile 
ilgilenilmekte, devinime sadece geometrik yapı açısından bakılmakta ve devinen nesne izlediği 
yolla ilişkilendirilmektedir. Dinamikte ise, esas olarak devinimin nedenleri araştırılmakta ve bu 
çerçevede nesne ve devinim üzerine etkiyen kuvvetler incelemektedir. 
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kavramını evrenden kovmak zorunda kalmış, gerçeğin özünü 

kavrayabilmemizi sağlayacak olan bilgiyi duyu kaynağının sunduğu verilerden 

değil, zihnin sunduğu a priori olandan sağlamıştır (Koyre, 1994: 127-128). 

Çünkü sorunlar değişirken, ölçüt de değişime uğramıştır. Artık Galileo’nun 

başlattığı bilimsel devrim sonucu ortaya çıkan yeni olağan bilim geleneği ile 

ondan önceki Aristotelesci gelenek birbirleriyle bağdaşmadıkları gibi, ortak bir 

ölçüyü de paylaşmalarına olanak yoktur (Kuhn, 1991: 113). 

Bu anlamda “fiziğin bütün alanlarına, matematiksel ve deneyimsel 

yöntem getiren gerçekte Galileo’dur ve bu entelektüel devrimin başlangıcı 

olmuştur” (Crombie, 1957: 289). Bu noktadan sonra, Galileo’nun devinime, 

Aristoteles paradigmasından sıyrılıp, yeni bir perspektiften bakmaya başladığı 

açıktır. Bakış açısındaki farklılığın belirgin işareti ise bu dil değişikliğidir. Ona 

göre “evren denen büyük kitabı okuyabilmemiz için ilk olarak onun dilini ve 

sembollerini öğrenmeliyiz. Bu kitap matematiksel bir dille ve açılar, daireler ve 

diğer geometrik şekillerin oluşturduğu sembollerle yazılmıştır. Bunlar 

olmaksızın karanlık bir labirentte kalırız” (Burtt, 1949: 64).  

Galileo artık Aristoteles’ten çok Platon’a yakındır. Nitekim, Galileo’nun 

deneyleri bile teoriktir. Oysa Aristoteles teorilerini tamamen deney ve gözlem 

üzerine kurmuştur. Buradan da anlaşılacağı gibi “bilimsel bir devrimden sonra 

eski ölçümlerden ve uyarlamalardan bir çoğu gereksiz hale gelmekte ve 

yerlerine yenileri konulmaktadır. Fakat bu tür değişiklikler hiçbir zaman toptan 

lmamaktadır” (Kuhn, 1991: 131). 
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3.1.2.1. Eğik Düzlem Deneyi, Serbest Düşme Yasası ve Eylemsizlik İlkesi 

Galileo, düzgün ivmelenen devinim tanımından, başlangıçta devinimsiz 

olan cismin devinime başladığında, geçen zamanın karesiyle orantılı bir mesafe 

alması gerektiğini ortaya atar. Bunu da eğik düzlem deneyiyle ispatlar. Galileo 

burada, sürekli artan bir hızla düşen nesnelerin,  düşme hızlarını ve sürelerini 

incelemenin zorluklarını yenebilmek amacıyla özel bir düzenek hazırlar. Bu 

düzenekle devinimi eğik düzleme taşıyarak, yerçekiminden daha küçük bir 

ivme ile gerçekleşecek olan serbest düşme devinimini daha kolay 

inceleyebilecek ve süreyi daha kolay ölçebilecektir. Düzenek içi oyulmuş, 

sürtünmeyi en aza indirebilmek için kağıtla kaplanmış, eğik bir tahta ve bu 

oyuktan aşağı yuvarlanırken en az sürtünme ile yuvarlanabilmesi için 

parlatılmış bronz bir toptan ibarettir. 

 

x 

                           h                                                  

 

                                                                                (Cushing, 2003: 118) 

Şekil – 9  Galileo’nun Eğik Düzlem Deneyi60  
 

Zamanı ölçmek için ise önceleri nabzını kullanırken, sonraları kum 

saatinden yararlanmıştır. Galileo topu kalas uzunluğunun önce dörtte biri 

                                                           
60 Bu tür deneylerin sonuçlarını alınan x uzaklığının t zamanın karesiyle orantılı olduğunu 
(yani, x α t² )belirterek özetleyebiliriz. Bu, tabii ki, cismin eğik düzleminin başında devinimsiz 
olarak başladığını varsayıyor. O dönemde bu tür problemlerin uygulanmasına ‘cebir’ henüz 
uyarlanmamıştır. Bu yüzden Galileo, kanıtlarında araç olarak yalnızca geometri ve olağan dili 
kullanır (Cushing, 2003: 118).  
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mesafesinden, sonra yarı mesafesinden daha sonra ise dörtte üç ve dörtte dört 

mesafesinden yuvarlayıp geçen süreleri tespit etmek yoluyla, dörtte bir 

mesafesinde geçen zamanın, dörtte dört mesafesinde geçen zamanın yarısı 

olduğunu saptamıştır (Harre, 1994: 76). Sonuçta Galileo’nun, topun değişik 

mesafeleri kat etmek için geçirdiği süreleri belirleyerek ulaşmış olduğu Serbest 

Düşme Yasası’nı şöyle formüle etmiştir;  S  =  ½  g  t² 

Galileo, düzgün doğrusal ve doğal olarak hızlanan iki devinimin 

birleşiminden oluştuğunu belirttiği fırlatılan cisimlerin, devinimleri esnasında, 

gravitasyon ve fırlatıcının uyguladığı, iki farklı yöndeki kuvvetin etkisinde 

kalarak parabol şeklinde bir yol izlediğini tanımlamıştır. Bu rota, fırlatılmanın 

yarattığı yatay devinimin, yere doğru düzgün hızlanan düşüşle birleşimidir.  

Mermilerin ve atılan cisimlerin bir tür eğri bir yol izledikleri gözlemlendi; 
bununla beraber bu yolun bir parabol olduğu gerçeğine kimse işaret etmedi. 
Fakat bu gerçeği ve sayıları az olmayan ya da daha az bilinmeye değer olmayan 
başka gerçekleri kanıtlamayı başardım (Galilei, 1914: 153). 

 
                                                                    x 
 
 
 
             
                                          

 

                                        y               cismin yörüngesi 

 

ŞEKİL - 10  Eğik Atış 

Orijin (x = 0, y = 0) fırlatılan cismin başlangıç noktası olarak seçildiğinde 

ve artı y değerinin aşağıya doğru ölçüleceği kabul edildiğinde, y =  ½ g t 2 

bulunur. g sembolü ise Dünya’nın yeryüzündeki yerçekimine göre ivmeyi 

belirtmek için kullanılmıştır (Cushing, 2003, 120). Bir başka deyişle, Galileo, 
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fırlatılan cismin izlediği yolun bu iki ayrı devinimin her birinin bağımsız olarak 

ele alınması ve birleştirilmesiyle bulunabileceğini keşfetmiştir.61  

Galileo, devinimin en önemli aykırı örneklerinden olan; “eğer dünya 

devinmekte ise, kuleden atılan bir taş nasıl oluyor da kulenin dibine düşüyor” 

sorusunu; “taş dünya ile aynı devinimi yapmakta olduğu için kulenin dibine 

düşmektedir” şeklinde cevaplamıştır. Galileo daha da ileri giderek taş bir 

kuvvet tarafından engellenmediğinde sonsuza dek devinimini sürdürecektir der. 

Eylemsizlik İlkesi şeklinde evrenselleştirdiği bu yasaya göre; “her cisim bir dış 

kuvvetin etkisi olmadıkça devinmekteyse devinimini, devinimsizse sükunetini, 

sürdürür”.  

Burada açıkça Galileo’nun gerçekleştirmiş olduğu görüş değişikliği  

görülmektedir. Çünkü, Aristoteles “cismin durağan kalmasını ya da daha güçlü 

bir nesne engellemedikçe sonsuza değin yer değiştirebilmesini boşluğun 

varolması koşuluna bağlamıştı. Üstelik, Aristoteles, boşluk olsaydı boşluğun 

çekiminin her yerde aynı biçimde olması gerekeceğini, dolayısıyla cismin her 

yana gidebileceğini söylemiştir (Aristoteles, 2001: 215a-20,23). 

Ancak, Galileo’nun devinimin incelenmesine yaptığı bu önemli katkının, 

büyük ölçüde skolastik eleştirmenlerin Aristoteles’in kuramında bazı 

aksaklıklar bulmalarına dayanmakta olduğunu unutmamak gerekir (Kuhn, 

1991: 86). Çünkü, Galileo’dan çok daha önce62 gerek İbni Sina, gerekse 

Buridan impetusun ideal şartlarda, yani bir dış direnç olmadığında, miktarının 

                                                           
61 Modern simgelerden yararlanarak ifade etmek gerekirse, başlangıçtaki hızın sıfır olduğu 
noktada, yatay yöndeki devinim için   x = v0  t   iken,  serbest düşmede   y = ½ g t²  dir.  
Parabol denklemi ise y = (g / 2 v0²) x² şeklinde ifade edilebilir.  
62 Bölüm 2.6.2. de (Jean Buridan) belirtildiği gibi. 
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azalmayacağını bu yüzden de süreklilik kazanıp, düzgün bir doğru boyunca 

aynı hızla sonsuza kadar devam edeceğini ileri sürmüşlerdir. 

Buna rağmen Galileo’nun devinim konusunda yaptığı araştırmalar 

arasında “eylemsizlik ilkesi” yeni mekaniğin temellerini oluşturması 

bakımından ve bakış açısındaki farklılığın bir ürünü olasından dolayı son 

derece önemli bir yere sahiptir. Newton paradigması üzerindeki çalışmaları 

sonuçlandıran bir özelliğe sahip olan ve Newton’un birinci yasası olarak 

adlandırılan bu ilkeye göre, ‘bir cisim devinim halinde ise, onun devinimini 

neyin sürdürdüğünü sormamıza gerek yoktur. Üstelik bu devinim bir dış 

engelle karşılaşmadıkça, kendiliğinden sonsuza dek sürüp gidecektir’. 

(Newton, 1956: 150).  

Daha önce aykırılık olarak görülen bu olgu, bilimsel bilgiye başka bir 

yorum getiren yeni kuramın bakış açısından totoloji olarak görülmüş, yani 

başka türlü olması dahi düşünülemeyecek bir mantıksal doğru olarak kabul 

edilmiştir (Kuhn, 1991: 95). Artık açıklanması gereken devinimin kendisi değil 

devinimin durması, yavaşlaması, hızlanması veya yönünün değiştirilmesi gibi 

değişiklikler olmuştur. 

Bütün bu değişiklikler, yani devinimin durması, yavaşlaması, hızlanması 

veya yönünden sapması kendiliğinden değil ancak bir dış kuvvet yardımıyla 

gerçekleşebilecektir. Çünkü devinmekte olan şeyin  kendiliğinden yapacağı tek 

şey düzgün doğrusal bir doğrultuda devinimini sonsuza dek sürdürmesidir. 

Böylece “kuvvet yoksa devinimde yok” formülasyonu, “kuvvet yoksa devinimde 

değişmede yok” şeklini alır. “Kağıt üzerinde ilk önce kuş olarak görülen 

mürekkep şekiller şimdi geyik olarak görülmektedirler, ya da tam tersi. Ancak 
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kurulan bu koşutluk yanıltıcı olabilir. Bilim adamları bir nesneyi başka bir 

nesne olarak görmezler” (Kuhn, 1991: 100).  

Galileo’nun ulaştığı Aristoteles paradigmasına tamamen ters olan bu 

sonuç çok geçmeden Descartes’ın elinde “eylemsizlik yasası” adı altında kesin 

biçimini almıştır. Descartes İlkeler’de bu yasayı şöyle ifade eder;   

 ‘doğa yasasına göre devinmekte olan tüm cisimler, devinimleri bir başka 
cisim tarafından durduruluncaya değin,devinimlerini sürdürürler... Doğanın 
ikinci yasası şudur: Devinmekte olan her cisim devinimine doğru bir çizgi 
doğrultusunda devam etmeye çalışır’ (Descartes, 1998: 134). 

 

Fizik için son derece uygun olan bu ilke, Aristoteles paradigmasının 

rasyonel bir şekilde açıklayamadığı en derin aykırı örneklerinden biri olan 

“fırlatılan cismin  devinimi”ni açıklama olanağına da sahiptir. Aristoteles 

paradigmasındaki öğretiye göre, devinmekte olan bir cismin devinimini 

sürdürmesi, ancak iten yada çeken bir kuvvetin etkisi ile mümkündür. Bu 

doğru ise, fırlatılan bir taşın devinimini iten yada çeken bir kuvvet olmadığı 

halde, nasıl sürdürdüğünü açıklamak son derece zorlaşmış, yapılan 

açıklamalarda anlaşılması ve inanılması son derece zor çözümler olmuştur. 

Diğer taraftan devinmekte olan bir cismin engellenmedikçe, devinimini bir 

doğru boyunca sürdüreceği prensibi doğru kabul edilince, devinimle ilgili 

problem olarak kabul edilen bir çok şey daha açık ve daha anlaşılır olacaktır. 

Eylemsizlik ilkesini benimsedikten sonra bilim adamları hem daha geniş 

bir doğal görüngü kapsamına erişmişler, hem de önceden bilinen görüngüleri 

çok daha büyük bir kesinlikle açıklayabilmişlerdir. Fakat bu kazancın bedeli 

olarak daha önceleri kullanılan, alışılmış bazı inançların ve uygulamaların terk 

edilmesi ve önceki paradigmanın bu öğelerinin yerine yenilerinin konması 

gerekmiştir (Kuhn, 1991: 85).   
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Eylemsizlik ilkesi, devinimin düzgün doğrusal şekilde sürmesinin açık ve 

anlaşılır bir açıklamasını kolaylıkla yapabilmesine karşın, göksel cisimlerin, 

dairesel devinimlerini ve hızlarının değişkenliğini açıklamakta yetersiz 

kalmıştır. Bu aykırı örnek, Aristoteles paradigmanın önemli bir ön kabulü olan 

‘gökyüzündeki cisimlerin kendine özgü bir madde olan eterden yapılmış 

olduğu ve bu yüzden devinim yasalarının da farklı olduğu’ düşüncesinin 

gücünü yitirmesine neden olmuştur. Bunun sonucunda olağan bilimin kuralları 

giderek belirsizleşmeye başlamıştır. Ortada hala bir paradigma olmasına karşın, 

çok az kimse bunun gerçek niteliği hakkında fikir birliğine varacak 

durumdadır. Daha önce çözümlenen sorunlara, bulunmuş yerleşik çözümlere 

bile artık kuşkuyla bakılır olmuştur (Kuhn, 1991: 98).   

Bu nedenle dinamik biliminin temeli, ister istemez, yeni astronominin 

dolayısıyla yeni paradigmanın gelişmesi için büyük önem taşıyacaktır. Bu 

önemi kavrayan Galileo, iki bilimi, yani dinamik ile astronomiyi, birbirleriyle 

kaynaştırma çabasına girmiş, hem dünyaya ait devinimleri hem de göksel 

cisimlerin devinimlerini aynı yasalarla açıklamaya çalışmıştır. 
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3.1.2.2. Galileo ve Yeni Bir Paradigmanın Oluşumu 

İki ayrı evren ve bu evrenlerde sıralı bir düzen (kosmos) gören 

Aristoteles63 paradigmasındaki bunalım, Galileo’nun algılama biçiminde 

değişime yol açmış, bu değişim de Galileo’yu Aristoteles evreninden farklı bir 

evren tasarımı kurmaya yöneltmiştir. Sonuçta Galileo, sıralı düzenin kalktığı, 

Ay-altı ve Ay-üstü olarak ikiye ayrılmış olan evrenin tek bir evren olarak 

birleşmiş olduğu, iki ayrı varlık alanın yerini tek bir varlık alanın aldığı bir 

evren kurmuştur. 

Galileo’da paradigmayla birlikte değişen şey gözlemleri yorumlayış 

tarzıdır, aksi halde yorumlanan gözlem, çevre yapısı ve algılama duyuları 

açısından tek ve değişmezdir. Değişim Galileo’nun algılama yapısındadır. 

Kuhn, paradigma  benzeri bir yapının algılama için de bir önkoşul olduğu 

kanısını gestalt psikolojisi ile temellendirir.64 Çünkü Kuhn’a göre, kişinin ne 

gördüğü, hem neye baktığı ile hem de önceki görsel ve kavramsal 

deneyimlerinin ona ne görmeyi öğrettiği ile yakından bağlantılıdır (Kuhn, 

1991: 120). 

Galileo, Kopernik astronomisine inandıktan sonra, Ay’ı daha önce bir 

gezegen olarak görmüşken, daha sonra ise bir uydu olarak görmemiştir. O, bir 

zamanlar Ay’ın gezegen olduğunu sanmış, ama sonradan  yanıldığını 

anlamıştır (Kuhn, 1991: 121).  

                                                           
63 İmpetuscular da Aristoteles kozmolojisini yıkamadıkları ve temelde Aristoteles prensiplerine 
bağlı kaldıkları için, çalışmalarını Aristoteles paradigmasının sınırları içinde sürdürmüşler, 
yeni bir paradigma oluşturamamışlardır. 
 
64 Gestalt deneylerinin amacı, algılama yapısındaki değişiklikleri göstermektir. 
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Kepler’in dairesel yörüngeden eliptik yörünge düşüncesine geçişi de  

‘görüş değişikliği’ne bir örnek oluşturur. Kepler daha önce gezegenlerin 

yörüngelerini daire şeklinde görürken, Marsın yörüngesi üzerine yaptığı 

hesaplamaların sürekli gözlenenle uyuşmazlık içine düşmesi, başka bir deyişle, 

yapılan gözlemlerin Aristoteles paradigması ile bir türlü uyuşmaması, Kepleri 

sorunun yörüngelerde olabileceği düşüncesine itmiş, yörüngeleri yeni bir gözle 

görmeye başlamasına neden olmuştur. Bunun sonucunda da yüzyıllarca daire 

şeklinde gözlenmiş olan yörüngeler, Keplerden sonra yeni bir gözle, elips 

olarak, görülmeye başlanmıştır.  

Galileo’nun kozmoloji ve astronomideki algılama biçiminin değişmesi,  

devinim kuramı konusunda da  kendini göstermiş, bunun sonucunda yeni bir 

devinim ortaya koyabilmiştir. Nitekim, yere düşmekte olan bir cisim 

Aristoteles’te kendiliğinden, zorlanmadan durduğu, devinimsiz olduğu yer olan 

doğal yerine ulaşmak için devinmektedir ve ulaştığında da 

mükemmelleşecektir. Devinen cisim kendini mükemmelleştirmiştir. Bu yüzden 

devinim ve devinimsizlik ayrılmıştır. Algılama yapısı Aristoteles’ten farklı 

olan Galileo ise devinen cisimde bir değişiklik görmemiştir. Eylemsizlik ilkesi 

doğrultusunda cismin devinimsizliği ile düzgün doğrusal devinimi özdeş 

hallerdir.  

Aristoteles devinen bir cisimde bir durum değişikliği görmektedir. Bu 

anlamda devinimsizlik, devinime karşı olan bir durumdur. Onun bu görüşüne 

göre devinime ilişkin ölçülmesi önemli olan iki parametre ya da değişken 

vardır: Kat edilen toplam mesafe ile aradan geçen toplam zaman. Devinmekte 

olan taş doğası gereği son durağanlık noktasına erişmek zorunda olduğundan, 
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devinim sırasında herhangi bir zaman noktasında önemli sayılan mesafe 

devinimin başlangıcından ölçülen değil, son bulacağı noktaya kalan 

mesafedir.65 Galileo’da ise devinim bir durum değil bir süreçtir. Bu yüzden 

devinimsizliği ve hatta düzgün doğrusal devinimi açıklamaya gerek yoktur 

Aristoteles’te cisimler serbest düşmede ağırlıklarıyla orantılı bir hıza 

sahip olmaktadırlar. Galileo’da ise, ağırlıkla hız arasında bir bağlantı yoktur. 

Farklı ağırlıklarda dahi olsalar, cisimler aynı hızla düşmektedirler. 

Aristotelesçilerin, sallanan nesneye baktığı zaman gördükleri şey bir 

engellenmiş düşme iken66, ‘Görüş değişikliği’ ile ‘farklı dünya’da yaşamaya 

başlayan Galileo’nun sallanan nesneye baktığı zaman gördüğü şey ise, ideal 

şartlarda, yani sürtünmesiz bir ortamda, aynı devinimi sonsuza dek 

tekrarlayabilecek bir cisimdir.  

Her şeye rağmen Aristoteles’in bakış açısının da, Galileo’nun ki kadar 

doğru sayılması gerekir. Çünkü, Galileo’nun yapmış olduğunu iddia ettiği 

sarkaç deneyinden çıkardığı sonuçlar, bugün modern laboratuarlarda, çok 

hassas aletlerle bulanan sonuçlardan çok daha fazla bir düzenlilik 

göstermektedir. Ancak burada önemli olan, sonuçların doğruluğu veya 

yanlışlığından çok, Aristoteles’in ortaya koymuş olduğu devinim 

                                                           
65 Fiziğe impetus çerçevesinde yaklaşanlar, Aristoteles’ten farklı olarak, fırlatılan bir taşın, 
fırlatıcıdan uzaklaştıkça daha fazla itilim gücü kazanmakta olduğunu düşünmüşlerdir. Bu 
nedenle de devinimin son bulacağı noktaya kalan mesafenin değil, başlangıçtan ölçülen 
esafenin daha önemli olduğunu iddia etmişlerdir. Ayrıca skolastikler Aristoteles’in hız 
anlayışını ortalama hız ve anlık hız kavramları şeklinde iki kısma ayırdılar mesafenin daha 
önemli olduğunu iddia etmişlerdir. Ayrıca skolastikler Aristoteles’in hız anlayışını ortalama hız 
ve anlık hız kavramları şeklinde iki kısma ayırmışlardır.  
66 Aristotelesçiler ağır cisimlerin kendi doğaları gereği, doğal yerlerindeki doğal halleri olan 
durağanlık haline ulaşabilmek için devindiklerini düşünmektedirler. Bu yüzdende  bir ipin 
unda sallanan cismin, doğal yerindeki doğal haline ulaşmakta, başka bir deyişle düşmekte 
güçlük çekmekte olduğunu görmektedirler. 
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paradigmasının değişimiyle ortaya çıkan algılama olanaklarından Galileo’nun 

yoğun bir şekilde yararlanmış olmasıdır.  

Bu da bize göstermektedir ki, deneyden elde edilen duyu verileri 

değişmez değildir. Bu yüzden yeni paradigmayı benimseyen bilim adamı, 

aslında değişmemiş olduğunu bildiği şeyi, eskisinden çok farklı gören birisidir.  

Galileo’daki, görüş değişikliğinde, başka bir ifadeyle algılama 

biçimindeki değişimde, dehası kadar dehasını yönlendiren etkenlerde önemli 

rol oynamıştır. Öncelikle aldığı eğitim tam olarak Aristotelesçi değildir. O, 

Aristoteles’in eleştirildiği, üzerinde düzeltmelerin yapıldığı impetus anlayışının 

etkisinin ağır bastığı bir eğitim almıştır. O dönemdeki gerek, Arşimet’in 

çalışamalarına olan ilgi67, gerekse yeni Platonculuğun etkisi68 göz ardı 

edilemeyecek kadar önemli diğer etkilerdir. 

Galileo’nun yeni fiziği ortaya koymasında felsefi bir yaklaşım olan yeni 

Platonculuk’tan etki almış olması, bize bilim adamlarının herhangi bir 

paradigmayı kabul veya reddetmelerinin her zaman salt bilimsel nedenlerden 

olamayacağını gösteren bir başka örnektir. Nitekim paradigma seçiminde 

psikolojik ve sosyolojik etkenler dahi devreye girebilir. Bu tamamen öznel ve 

hatta irrasyonel nedenler olarak bilimin doğasına aykırı gibi görünse de 

                                                           
67 Arşimet, bilimsel çalışmalarında tam hesaplama yapabilmek için, kendi zamanına kadar 
yapılmış olan geometrik hesaplamalar yerine matematiği kullanmıştır. Bunun sonucunda 
ortaya çıkan yöntem, gerek Platon’un önerdiği matematiğin, gerekse Aristoteles’in önerdiği 
deney ve gözlemin başarıyla kullanılmış olduğu ileri bir yöntemdir. Ayrıca, çalışmalarının 
temeline postülalar koyması, Euclid geometrisine uzak olmadığını da göstermektedir. Bu 
bilimsel yöntemin izlerini Galileo’da görmemek imkansızdır. Yöntem anlayışının yanı sıra, 
Arşimet’in yüzen cisimler adlı kitabında ele aldığı keşfi ‘özgül ağırlık’ anlayışının Galileo’ya 
yapmış olabileceği etkileri de göz ardı etmemeliyiz.  
68 Platoncuğun Galileo’nun dikkatini devinimin temeldeki daire (döngüsel) biçimine çekmesi, 
bunun sonucu olarak da Galileo’nun yalnızca ağırlığı, devinim dairesinin çapını, yer değiştirme 
açısını ve salınım zamanını ölçmesi ve sarkaç yasasını elde etmesinin bizzat bu verileri 
yorumlanması ile mümkün olması çok önemli etkilerdir. 
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gerçektir (Horgan, 2003: 79).69 Galileo’nun, görüş değişikliğinde öznel ve 

irrasyonel nedenlerin de etkisi olabildiği gibi, Galileo’nun yaklaşımının kabul 

edilmemesinde ya da edilmemesinde de aynı etkenler zaman zaman etkili 

olabilmiştir. Nitekim, Galileo’nun geçimsiz ve sert karakteri yüzünden birçok 

bilim adamı, Galileo’ya olan kızgınlığından, salt psikolojik nedenlerle 

Aristoteles paradigmasını kabul etmiştir. Örneğin, Galileo’nun, Padua 

Ünivesitesinde ders verirken, orada Aristoteles zoolojisi okutan Cremonini’yi 

de teleskopla Jüpiter’in uydusuna bakmaya meydan okurcasına davet etmesi, 

Padua’daki diğer öğretim üyelerine oranla daha serbest düşünceli olan bu son 

skolastik hocasını da kızdırmaktan başka bir işe yaramamıştır.  

Bir başka örnek ise, Livarno valisi Mediçi ailesinden Giovanni, icat ettiği 

bir tarak makinesiyle övünüp dururken, Galileo, bu makinenin tarama işinden 

başka her işi yapabileceğini söylemesi üstelik dediğinin doğru çıkması, 

Giovanni’nin Rönesans yolundan yeniden Aristoteles çıkmazına sapmasına 

neden olmuştur (Adıvar, 1994: 130).  

Galileo’nun, öznel ve irrasyonel nedenlerden kabul edilmemesinden öte 

öznel ve irrasyonel nedenlerden suçlandığı dahi görülmüştür. “Galileo çağının 

hocaları bu kadar yeni şeyler gösteren teleskopla bakmaya bile tenezzül 

etmemişler ve hatta Padua Üniversitesinde meslektaşı olan bir hoca, 

                                                           
69 Popper, Kuhn’ “Bilimin amaçları ve bilimin muhtemel ilerlemesi ile ilgili aydınlanma için 
sosyolojiye veya psikolojiye (veya Pearce Williams’ın tavsiye ettiği gibi bilim tarihine) dönme 
fikrinin, beni şaşırtarak düş kırıklığına uğrattığını belirtmeliyim... Gerçektende fizikle 
karşılaştırıldığında, sosyoloji ve psikoloji modalarla, kontrolden geçirilmemiş dogmalarla deli-
deşiktir. Burada ‘objektif, saf tanım’ benzeri bir şey bulabileceğimiz önerisi açık biçimde 
yanlıştır. Ayrıca, sık sık bu sahte bilimlere ricat, bize bu özel zorluk karşısında nasıl yardım 
edebilir? ‘Bilim nedir?’ veya ‘Gerçekte bilimde olağan (normal) nedir? ” (Popper, 1992; 68).  
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Galileo’nun ‘sihir ve efsunla gökte yeni gezegenler çıkarmakta olduğunu’ ihbar 

etmiştir” (Adıvar, 1994: 134).  

Öznel ve irrasyonel nedenlerden dolayı Galileo’yu destekleyenlerde yok 

değildir. Nitekim, “Galileo’yu Dominiken papazı Tomasio Campanella’nın 

savunmasında (desteklemesinde) bir çeşit İtalyanlık övünmesini gören uygarlık 

tarihçileri vardır” (Adıvar, 1994: 130). 

Bu noktada, Galileo’nun yeni paradigmaya giden yoldaki yerinin tam 

olarak ortaya konulması gerekmektedir. 17. yüzyılda, Aristoteles 

paradigmasındaki, gerek gökyüzündeki devinimlere gerekse dünya üzerindeki 

devinimlere ilişkin aykırı örneklere birçok çözüm getirilmiştir. Bu dönemde 

“yerçekimi” kavramına ilişkin birçok yaklaşımda bulunulmuş olmasına 

rağmen, bütün bu çalışmaların dağınık olması ve tutarlı bir bütünlük 

kazanamaması, yeni paradigmayı ortaya çıkaramamış; sadece yeni 

paradigmaya giden yolu açan bunalım dönemini oluşturmuştur. Bunalım 

durumunda bile, aykırı örneklere çözüm üretmek, bu aykırı örneklerin karşı 

örnekler olarak algılanması için tek başına yeterli değildir. Aykırı örnek ile 

karşı örnek aralarında ikisini ayıran bu kadar kesin bir çizgi yoktur. Tersine, 

bunalım paradigmanın farklı yorumlarını daha da çoğaltarak olağan bulmaca-

çözümünün kurallarını yavaş yavaş yıpratır ve yeni paradigmanın ortaya çıkış 

koşullarını hazırlar (Kuhn, 1991: 96). Bu anlamda, Galileo’nun bile sadece 

yeni paradigmaya giden yola birkaç taş dizmiş, aksi halde yeni paradigmaya 

ulaşamamış olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.  

Ayrıca, “Kepler’in astronomik keşiflerinin Galileo’nun  çok az ilgisini 

çekmesi, onun daha çok Kopernik’in genel görüşleri üzerinde, özellikle de 
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gökyüzündeki dairesel devinimlerle ilgilenmesi, iki dünya sistemi üzerine 

diyerek yazdığı kitabında yalnızca Ptoleme ve Kopernik’i değerlendirip, Tycho 

Brahe ve Kepler’i hiç hesaba katmaması doğru bir tutum değildir” (Butterfield, 

1960: 69). Bu yanlış tutumu onun Aristoteles paradigmasının en temel 

kabullerinden biri olan; “gök cisimlerinin yörüngeleri daireseldir” öğretisine 

yaşamı boyunca bağlı kalmasına neden olmuştur (Losee, 1972: 52-53). 

“Galileo’nun hayatı boyunca çalışarak bulduğu mekanik esasları ... zaten kabul 

etmediği Kepler yasalarına uygulanamıyordu da” (Feyerabend: 1995, 312). 

Oysa güneş sistemini mekanik açıdan ele alan ve onun devinimini 

sağlayan fiziksel kuvvetleri anlamaya çalışan Kepler, Galileo tarafından 

‘fırlatılan cisimler’i açıklamak için ortaya koyduğu prensiplere dayanan bir 

mekanik sistem kurmuştur. Yeni mekaniğin temel kavramlarını formüle eden 

Galileo ise, Keplerin gök mekaniğinin kendi kendisine yönelttiği soruları 

görmezden gelmiş ve gezegenlerin doğal bir biçimde dairesel yörüngelerde 

devinmekte olduğu düşüncesini benimsemiştir (Westfall: 1997, 20).    

Galileo gibi bir devin bile, geçmişle bağlarını bütünüyle kopartamaması, 

yeni devinim kavramlarını formüle ederken eski kozmolojinin unsurlarına bağlı 

kalması, evreni kaçınılmaz biçimde, eski geleneğe uygun olarak kusursuz bir 

şekilde daireye göre düzenlenmesi yeni paradigmanın kurucusu olma unvanını 

alması için yeterli bir engeldir. 

Gerçekten de Galileo, düzenli evrene sadece dairesel devinimin uygun 

düşeceğini düşünmüştür. Çünkü ona göre, sadece daire üzerinde, bir cisim 

doğal yerinde, aynı noktaya hep aynı uzaklıkta kalarak sonsuza kadar 
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devinebilir ve sadede dairesel devinim halinde evrendeki cisimler başından beri 

sahip oldukları ilişkilerini koruyabilirlerdi (Westfall: 1997, 19). 
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3. 2. Paradigmanın Yıkılışı: Newton’un Devinim Kuramının Yeni Bir                       

Paradigma Olarak Ortaya Çıkışı.  

3.2.1. Yeni Paradigmanın Ortaya Çıktığı Ortam 

İster bir keşif, ister bir kuram olsun, doğanın değişik tarzda yorumlanışı 
ilk önce birkaç bireyin zihninde ortaya çıkar. Bilimi ve dünyayı farklı şekilde 
görmeyi ilk öğrenenler onlardır. Onların bu geçişi yapabilme yeteneklerini 
kolaylaştıran ve mesleğin diğer üyelerinin farkında olmadıkları iki koşul vardır. 
Bu gibi insanların dikkati, her seferinde bunalım yaratan sorunlar üzerinde yoğun 
şekilde toplanmıştır. Ayrıca hepside ya o kadar genç yahut da bunalımın baş 
gösterdiği alanda, o kadar yenidirler ki, uygulama onları eski paradigmanın 
belirlediği kurallara ve dünya görüşüne, çağdaşlarının çoğunluğu gibi 
koşullayamamıştır (Kuhn, 1991: 141).  

  

Kopernik, Kepler ve Galileo gibi ‘dünyayı farklı şekilde görmeyi ilk 

öğrenenler’in açtığı yolda devinimin yeni paradigmasına kavuşmasını sağlayan 

isim Isaac Newton (1642-1727) olmuştur. Yeni paradigmaya ulaşabilmekte çok 

önemli katkılarıyla Newton’u öncelemiş Kopernik, Kepler, Galileo ve 

Descartes gibi önemli isimlerin olması, eski paradigmanın etkisini tamamen 

yitirdiği anlamına gelmemelidir. Nitekim Aristoteles’in yöntem ve sonuçları – 

Galileo’nun onların hiç değilse bazı bakımlardan yanlış olduğunu göstermesine 

rağmen- Newton’un gençliğinde, Newton’un eğitim aldığı Cambridge de dahil 

olmak üzere, geniş ölçüde öğretilmeye devam etmektedir (Andrade, 1964: 5). 

Hatta “bazı teoriler, Newton’un büsbütün temelsiz olduğunu göstermiş 

olmasına rağmen 1727’de öldüğü zaman hala öğretilmekteydi” (Andrade, 

1964: 2).  

Onbirinci, onikinci ve onüçüncü yüzyıllarda Yunan ve Arap dillerindeki 
bilimsel yapıtların Latince’ye çevrildiği dönemlerden başlayarak, Batı 
Avrupada’ki üniversitelerin temel izlenceleri Aristoteles’in yapıtlarına 
dayanmaktaydı. Geçmişe bakıldığında, onaltıncı ve onyedinci yüzyıllarda gerek 
üniversite içinde, gerekse üniversite dışında bu düşünce biçimini eleştirenler 
olmuşsa da, Newton’un Cambridge’e girdiği 1661 yılında, temel izlence hala 
Aristoteles’in Yunanca ve Latince yazılmış metinlerine ve Aristoteles 
öğretilerinin Ortaçağ ve Rönesans yorumcularının yapıtlarına dayanmaktaydı. 
Genç Newton iki yılını, Aristoteles mantığını, etiğini, retoriğini, metafiziğini ve 
doğa felsefesini öğrenmeye ayırdı. 
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Tüm bunların sonucunda Newton, doğa felsefesi alanında kozmosun (yani 
yaratılan tüm dünyanın) merkezde bulunan yerküre çevresinde düzenlendiğini ve 
yerküre çevresinde dolanan başka alanların bulunduğunu öğrenmişti (Dobbs/ 
Jacob, 2000:12).  

 

Yeni paradigmaya ulaşabilmekte çok önemli katkılarıyla Newton’u 

öncelemiş Kopernik, Kepler, Galileo ve Descartes gibi önemli isimlerinde son 

derece önemli yetersizlikleri vardır. Örneğin, en aydınlık zihinlerden 

sayılabilecek olan, çalışmaları ile devrime yol açan Kepler’in70 eylemsizlikten 

haberi yoktur. Oda Aristoteles gibi, bir cismi devinim halinde tutmak için 

üzerine durmadan bir kuvvet uygulamak gerektiğine inanmaktadır. Eylemsizlik 

hakkında parlak düşünceleri olan Galileo’nun ise, Kepler’in ortaya koyduğu 

elips yörüngeleri önemsememesinin yanı sıra, Ay’dan Yer’e düşecek gibi taşlar 

bırakıldığından bahsetmesi onun genel çekim hakkında ve devinimin temel 

kanunları hakkında açık bir düşünceye sahip olmadığını da göstermektedir. Bu 

genel kanunları ilk defa ortaya koyan ve onlardan ne sonuç çıktığını gösteren 

Newton’dur. Ama gerek Keplerin, gerek Galileo’nun çalışmalarının Newton’a 

bir başlangıç noktası oluşturduğu, kendisinin de açıkça ifade ettiği, bir 

gerçektir. “Aynı kanunların hem yeryüzündeki cisimlerin, hem de gök 

cisimlerinin karakterini idare ettiği düşüncesi, Newton zamanında -Robert 

Hooke, Edmudd Halley ve Christopher Wren gibi bazı bilginler ona inanır 

olmalarına rağmen- aslında Newton’dan öncekilerin düşüncelerine taban 

tabana zıttır” (Andrade, 1964: 7). 

                                                           
70 Kepler (1571-1630)’in Astronomide devrim yaratan 1609’da yayınladığı Yeni Astronomi adlı 
kitabındaki ünlü yasaları gezegen devinimlerini açıklamaktadır. Mars gezegeninin elips bir 
yörünge çizdiğini keşfetmesi ile ortaya attığı birinci yasasıyla; “gezegenlerin dairesel değil iki 
odağından biri üzerinde Güneş’in bulunduğu eliptik yörüngeler üzerinde devindiğini söyler; 
İkincisi, yörünge zamanı ile kat edilen mesafeyi birleştiren bir denklemdir; 1618’de bulduğu ve 
1619 yayımladığı Harmonice Mundi(Harmonik Yasa) adlı kitabında yayınladığı üçüncü yasa  
ise, bir gezegenin Güneş çevresinde dolaşma zamanı ile Güneş’ten uzaklığı arasındaki 
bağıntıyı [r3 / T2] şeklinde veren başka bir denklemdir. 
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 Her ne kadar böyle bir ortamda Cambridge’de eğitim almasına ve 

başlangıçta klasik düşünürleri öğrenmesine rağmen Newton, sonradan modern 

düşünürlerin devrimi hazırlayan eserlerini keşfetmekte gecikmemiştir. Newton 

öncelikle matematikçi Isaac Barrow’un derslerine devam etmiştir. Süreç 

içerisinde Kepler’in ‘optik’ini ve Descartes’ın ‘geometri’sini, Robert Boyle’nin 

‘kimya notları’nı ve Henri More’un ‘felsefi incelemeleri’ni öğrenmiştir 

(Cushing, 2003: 136-137).  

Bilim öğrencileri kuramları dışarıdan bulunan kanıtlarla değil 
öğretmenlerinin ve okudukları metinlerin yetkisine dayanarak kabul ederler. 
Herhangi bir uzmanlıkları olmadığı için zaten başka seçenekleri de yoktur. 
Eğitim amaçlı metinlerde yer verilen uygulamaların amacı ise kanıt sağlamak 
değil, öğrenciye yürürlükteki bilim yapma tarzının temelinde yatan paradigmayı 
öğretmektir (Kuhn, 1991: 96-97). 

 

Ayrıca unutulmamalıdır ki, Newton’dan önce ‘çekim yasası’ üzerine 

birtakım düşünceler zaten ortaya atılmıştır. Ismael Boillian 1645’te “iki cisim 

arasında onları birleştiren çizgi boyunca bir çekme kuvvetinden bahsetmiş, 

üstelik bu kuvvetin aradaki mesafenin karesiyle ters orantılı olduğunu 

söylemiştir. Giovanni Borelli ise 1666’da bir uydunun merkez kaç kuvvetinin, 

uyduyu gezegene doğru çektiği varsayılan kuvvete eşit olduğunu düşünmüştür 

(Yıldırım, 1991: 107). Sonuçta Newton, mekanikçi ve Hermesçi felsefeyi, 

Yeniplatoncu bir gelenekte, kendi dünya görüşüyle birleştirmiştir.  

Birçok öncünün bulunduğu, birçok temel çalışmaların yapıldığı bu 

dönemde, sınırlı ve nesnel amaçlarla yapılmış göz kamaştırıcı bir çok 

ilerlemeler vardır, fakat yalnızca üstün bir deha ürünü olarak nitelenen 

Newton’un çalışmaları eşsizdir. Çünkü, kapsayıcı, genel, açık, güvenli ve kesin 

bir planla çalışan tek kişi Newton’dur (Andrade, 1964: 2). Nitekim, “bir 

kuramın paradigma olarak kabul edilebilmesi için elbette rakiplerinden güçlü 
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görünmesi gerekir ama kapsamına girebilecek bütün olguları açıklayamaz ve 

bunu yapması da zaten hiçbir zaman beklenemez” (Kuhn, 1991: 50).  
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3.2.2. Devrimin Sonuçlanması 
 

 
Yeni paradigmanın, ya da ileride paradigma olabilecek esaslı bir 

ipucunun, genellikle birden bire, bunalım içine iyice dalmış olan bir adamın 
kafasında bir gece yarısı ansızın şekillenmesi daha olağandır... Yeni bir 
paradigmaya yönelik bu temel buluşları yapan kişilerin hemen hemen hepsi de, 
ya çok genç ya da değişiklik yaptıkları alana yeni girmiş kişiler 
olmuştur...Çünkü bu adamların, önceki uygulamalar sonucunda olağan bilimin 
geleneksel kurallarına bağlanmadıkları için, bu kuralların tanımladığı oyunun 
artık oynanamayacağını görerek yerlerini alacak yeni bir dizi kural tasarlamak 
açısından işe zaten ayrıcalıklı başlamış oldukları besbellidir (Kuhn, 1991: 103).  

 

Bunalım içindeki bilim adamının kafasında, bunalım yaratan problemin 

çözümünün ansızın şekillenmesine verilebilecek en güzel örneğin Newton 

olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bunu sağlayan en bildik olay da “yere düşen 

elma” anlatısıdır. Gerçek olduğu varsayılan,71  Newton’un kafasında ansızın 

şekillenen “evrensel çekim yasası”nın oluşmasını sağlayan bu olay, devinimin 

yeni paradigmasının ortaya çıkmasını sağlayacak olan ‘görüş değişikliği’nin 

gerçekleşmesine neden olmuştur. Nitekim Newton’un kendisi de “keşiflerini 

nasıl yaptığı sorulunca, konuyu ara vermeden önümde tutar ve ilk pırıltılar azar 

azar açılarak her taraf ışıkla doluncaya kadar beklerim’ demiştir” (Andrade, 

1964: 27).  

                                                           
71 Newton’un, Londra’daki veba salgını dolayısıyla 1665-1666 yılları arasını Woolsthorpe’ta 
ki  çiftlikte geçirdiği bilinmekle birlikte, burada gerçekleştiği iddia edilen ‘yere düşün elma 
olayı’ ile ilgili kesin deliller yoktur. Uzun bir zaman, Newton’un evrensel çekim yasasını 
bulmasına yaratıcı dehasının izin verdiği düşünüldü... Günümüzde ise elmaların düşmesine 
ilgili farklı düşünceler ortaya atılıyor: Newton o sırada elmanın düşüşü ile ayın düşüşü 
arasındaki ilişki arasında düşünüyordu ve bu ilişki bir ters kare yasası ilişkisiydi... Elmaların 
düştüğü ve ayın düşüşünü de düşünmeye başladığı 1666 yılında, Newton, mekanik özü 
yerçekiminin kaynağı olarak gören öğretiyi benimsedi (Dobbs/ Jacob, 2000: 29-30). Genç 
Newton Woolsthorpe’ta geçirdiği onsekiz ay kadar zaman içinde mekaniğin temel kanunlarını 
iyice kavramış ve yer yüzündeki cisimler kadar gök cisimlerinin de o kanunlara uyduklarına 
kendini inandırmış, gravitasyon çekiminin temel kanunlarını da keşfetmiştir... Keşiflerinin 
hepsi o hayrete değer devrede elde ettiği neticelerden türemiştir. “...çünkü o zaman keşif ve 
icada en elverişli yaşta idim. O zamandan beri matematik ve felsefe ile hiçbir vakit zihnimi o 
kadar yormadım” diyordu ki buna iyice inanabiliriz (Andrade, 1964: 37). 

 
.   
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Aristotelesçi paradigmaya göre, elmanın yere düşmesi, elmanın ait 

olduğu yere, yerkürenin merkezine ulaşma eğiliminden doğan bir olaydır; oysa 

aynı olayı Newton, tamamen farklı bir bakış açısıyla, kütlesi büyük yerkürenin 

elmayı çekmesi biçiminde yorumlar (Butterfield, 1960: 103). Newton, Ay’ı 

yörüngesinde tutan kuvvetle, dalından kopan elmayı yere çeken kuvvetin, yani 

gravitasyonun, matematiksel olarak eşdeğer olduğunu hesaplar. Bu hesaplara 

göre, elmayı yere çeken ve Ay’ı yörüngesinde tutan (görecel ağırlık ve 

mesafeler dikkate alınmak koşuluyla) yerkürenin çekim gücü olarak ifade 

edebileceğimiz bu kuvvet olmasa, Ay bir teğet doğrultusunda uzaklaşıp 

gidecektir. 

Newton’dan önceki devinim üzerine elde edilen sonuçlar önemli olmakla 

birlikte, çoğu kez dağınık ve birbirinden kopuk kalmıştır. Bütün bu sonuçları 

kapsayan teorik düzeyde bir sistemin ortaya çıkışını, ilk Newton’da görüyoruz. 

Galileo, doğanın deneye açık işleyişini matematiksel bir teori ile betimleme ve 

açıklama yöntemini başarıyla uygulayabilmesine rağmen, devinime ait 

birbirinden bağımsız tek tek olgu türlerinin anlaşılmasından öte bir şey 

gerçekleştirememiş ve bu yüzden de kapsamlı bir teoriye ulaşamamıştır.  

İlk kez Newton, görünüşte aralarında hiçbir ilişki olmayan, elmanın 

düşmesi ile Ay’ın dünya çevresinde dönmesi gibi, devinimin pek çok olgu 

türünü bir kavram çerçevesinde toplayarak, açıklama olanağı sağlayan geniş 

kapsamlı teori düzeyine çıkarılabilmiştir. Newton sonuçta, gerek gökyüzünde -

Keplerin ortaya koyduğu Güneş sisteminin işleyişini veren üç yasası-, gerekse 

yer yüzündeki -Galileo’nun ortaya koyduğu serbest düşme ve eylemsizlik 



 280

yasasında- cisimlerin sergilediği devinimlerin “niçin başka türlü değil de 

böyle” olduğunun cevabına ulaşabilen tek isim olmuştur.  
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3.2.3. Yeni Paradigmanın Ders Kitabı  

 
Galilei ile başlayan devrimin tamamladığı yer olan, 1687’de yayımlanan 

Doğa Felsefesinin Matematiksel Prensipleri, (Mathematical Principles Of 

Natural Philosophy) kısaca Principia, Newton’un görüş değişikliğinden 

kaynaklanan bütün keşif ve yorumlarını açıkladığı yerdir. Newton, daha 

sonradan yeni paradigmanın ders kitabı olacak olan, birinci basımının 

önsözünde, Principia’nın asıl görevini; devinim olaylarından doğa kuvvetlerini 

araştırmak ve sonra bu kuvvetlerden diğer olayları ortaya çıkarmak olarak 

açıklar. Bu doğrultuda yazdığı birinci ve ikinci kitaptaki önermelerin bu amaca 

yönelik olduğunu, üçüncü kitaptaki evren sisteminin açıklanmasında ise bunun 

bir örneğini verdiğini söyler (Newton, 1952: 1). Newton, ilk iki kitapta 

matematiksel yoldan kanıtlanan önermeler aracılığıyla, üçüncü kitapta ise 

gökyüzündeki olaylardan olan, cisimleri Güneş’e ve gezegenlere doğru 

devinime geçiren çekim kuvvetlerini, bu kuvvetlerden ise, yine matematiksel 

olan diğer önermelere dayanarak, gezegenlerin, kuyruklu yıldızların, Ay’ın ve 

denizin devinimlerini çıkartmakta olduğunu söyler (Newton, 1952: 1-2). 

Newton’un kendisinin de ifade etmiş olduğu gibi Principia’nın birinci 

kitabında evrensel çekim yasasıyla ilgili hiçbir şey olmamasına rağmen en 

önemli kitaptır. Çünkü mekanik bilimini bugün dahi önemini koruyan en 

yüksek seviyesine ulaştırmıştır. Bu kitapta bütün devinimler boş uzayda, yani 

devinime karşı direnç gösterilmeyen bir ortamda, ele alınır. İkinci kitapta, 

direnç gösteren ortamlardaki devinimler (su içinde veya su üstünde 

devinimlerde olduğu gibi) incelenir. Üçüncü kitap ise büyük bir başarı 

örneğidir. Bu kitapta ilk iki kitapta yapılanların bir özeti verildikten ilk iki 
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kitapta ortaya konulmuş olan prensiplere dayanarak evren sisteminin yapısı 

başarıyla açıklanır.  

Birinci kitap, temel tanımlarla başlar. Temel yasaları ortaya koymadan 

önce onların dayandığı bazı önemli terimlerin anlamlarını tanımlanması, 

kitabın doğru anlaşılması için gerekli ve son derece önemli bir yaklaşımdır. 

Zira Newton bu sayede yeni oyunun temel kurallarını ve dilini 

belirlenmektedir.  
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3.2.3.1. Yeni Paradigma İle Birlikte Gelen Dil ve Anlam Değişikliği 
 

Kuhn’a göre, paradigma değişimi, kavramsal çerçevenin de değişimi 

anlamına gelmektedir. Bu anlamda Kuhn, kavramsal çerçeveyi, hatta kültürü, 

Wittgenstein’daki dil kurallarına ve bu kurallarla oynanan oyunlara benzetir.72 

Nasıl ki sözcükler farklı durumlarda farklı anlamlar kazanıyorlarsa, paradigma 

değişiminde de kavramlar farklı anlamlar kazanırlar.  Farklı paradigmalardan 

Dünya’nın  farklı şekillerde görülmesinin nedeni de budur.  

Wittgenstein’da farklı ortam ve durumlarda kullanılan sözcüklerin farklı 

anlamlara sahip olacağını, aksi halde aynı şekilde düşünüldüğünde yanlışa 

düşüleceğini, farklı oyunlar arasında farklı kurallar olacağı ve aynı kuralı diğer 

oyunda uygularsak oyundan atılacağımızı düşünür. “Aksi halde kurallarda bir 

belirsizlik varsa o bir oyun değildir” (Wittgenstain, 2000: 70). Nitekim “bir 

kurala uymak bir buyruğa benzer. Biz böyle yapmak üzere eğitiliriz; bir 

buyruğa belli bir tarzda karşılık veririz” (Wittgenstein, 2000: 121). 

Newton, ortaya koyduğu yeni paradigmanın, eski paradigmanın diliyle 

anlaşılamayacağını veya yanlış anlaşılacağını bildiğinden yeni bir dil 

oluşturmak ister. Yeni dil, yerleşik ve bilinen kavramaların anlamlarını yeni 

                                                           
72 Dil kavramsalı birinci dönemden çok farklı olan ikinci dönem Witgenstein, Felsefi 
Soruşturmalar’ın konusunu oluşturan dil oyunlarının ne olduğunu açıklarken, daha çok dilin 
nasıl öğrenildiği veya öğretildiği üzerinde durur. Bu anlamda dil oyununu, ‘sözcük kullanımı 
sürecinin tümünü, çocukların anadillerini öğrendikleri oyunlardan biri olarak 
düşünebileceğimizi’, bu oyunları “dil-oyunları” olarak adlandıracağını ve ilksel bir dilden 
bazen bir dil-oyunu olarak söz edeceğini, cisimlerin adlandırılmasından sonraki tekrarlanması 
süreçlerine de dil-oyunları denilebileceğini, ayrıca ‘dil ile dilin örüldüğü eylemlerden oluşan 
bütüne de dil oyunu diyeceğini’ söyler. (Witgenstein, 1998: 7). Witgenstein’a göre, bir 
davranışın anlamı gibi, kelimenin, cümlenin yahut işaretin anlamı da, karşılık geldiği 
gerçeklikten değil, öğesi olduğu veya içerisinde yer aldığı sistemdeki konumundan 
kaynaklanmaktadır. Nitekim, sosyal sistemler gibi teorik sistemler de dünyanın birer yansıması 
değildirler, aksine farklı sistemler dünyayı farklı şekilde kurarlar.   
 
 
 



 284

paradigmaya uygun hala getirmekle mümkün olacaktır. Yerleşik ve bilinen 

kavramların anlamını değiştirme ihtiyacı aslında Newton  kuramının devrimci 

etki yapmasında merkezi bir rol oynamıştır (Kuhn,1991: 112). Newton bu 

amaçla Principia’nın başında kavramları yeniden tanımlar. 

Tanımlar ve yasalar, olağan bilim geleneğini oluşturacak olan, 

Pirincipia’nın bilimsel uygulama örneklerini oluşturmalarının yanı sıra, 

Newton kuramının, iç tutarlılığa sahip tikel araştırma geleneğinin 

kaynaklandığı bir model oluşturması açısından da büyük bir öneme sahiptirler 

(Kuhn, 1991: 45). 

Tanım 1 ( Madde Miktarı): [“Madde miktarı onun birleşik olarak 

yoğunluğundan ve hacminden doğan ölçüsüdür.”] (Newton, 1952: 5). Böylece 

çifte bir yoğunluktaki, çifte bir uzaydaki hava nicelikte dört kattır; nicelikte altı 

kattır. Sıkıştırma ya da sıvılaştırma yoluyla derişmiş olan kar ve ince toz ya da 

pudra için ve her tür nedenle değişik olarak derişmiş tüm cisimler için aynı şey 

anlaşılacaktır. Newton tanımı izleyen tartışma kısmında madde miktarının her 

cismin ağırlığıyla bilindiğini (ağırlığa orantılı), bunu da, sarkaçlar üzerine son 

derece dikkatle yapmış olduğu deneylerde bulmuş olduğunu söyler (Newton, 

1952: 5). Newton, ikinci kitabın yedinci bölümünde incelediği “sarkaçlarda 

direnç ve devinim” adlı bölümde bu deneylerin açıklamasını şöyle yapar: 

“Asılma merkezinden eşit uzaklıkta olan sarkaca benzer cisimlerde bulunan 

madde miktarı, ağırlıklarının oranı ve boşluktaki salınım sürelerinin karesinin 

oranının birleştirilmiş oranındadır” (Newton, 1952: 203).  Aslında Newton’un 

bu tanımı yeterli değildir. Bugün bu tanımın daha doyurucu şekli kütle 

tanımının karşılığında bulunmaktadır. Buna göre kütle; cismin yoğunluğu ile 
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hacminin çarpımıdır. Newton bu şekilde, “Galileo’nun deneysel olarak 

kanıtladığı, niteliksel bir kavram olan ‘eylemsizlik ilkesini’, ‘madde miktarı’ 

şeklinde niceliksel bir kavrama dönüştürür ve devinimin birinci yasası olarak 

belirler. 

Tanım 2 (Devinim Miktarı): “Devinim miktarı onun maddenin birarada 

hız ve niceliğinden doğan ölçüsüdür” (Newton, 1952: 5). Bütünün devinimi 

tüm parçaların devimlerinin toplamıdır; ve dolayısıyla, hız eşit olmak üzere, 

nicelikte iki kat bir cisimde devinim iki kattır; hız iki kat olmak üzere, dört 

kattır. Bugün bu tanımın p = m . v şeklinde ifade edilen ‘momentum’ 

kavramını karşılamaktadır. Bu ifadede m; cismin kütlesini, v; ise hızını 

vermektedir. 

Tanım 3 (Madde Miktarının Sahip Olduğu Kuvvet Miktarı): Cismin 

durumunu koruması anlamına gelmektedir. Bugün direnç şeklinde ifade edilen 

bu kuvvet, cismin, hem durmakta olma halini, hem de devinmekte olma halini 

değiştirmeye çalışan dışsal bir kuvvete karşı koymaya çalışmasıdır. (Newton, 

1952: 6) 

Tanım 4 (Etkileyen Kuvvet): Cisme yaptığı etkiyle onun durumunu 

(doğru bir çizgide biçimdeş devinim veya devinimsizlik halini) değiştirebilmek 

için uygulanan kuvvet anlamına gelmektedir. (Newton, 1952: 6) Bu kuvvet 

sadece eylemden oluşmaktadır ve eylem tamamlandığı zaman cisimde kalmaz. 

Çünkü bir cisim kazandığı her yeni durumu yalnız eylemsizliği ile sürdürür.  

Tanım 5 (Merkezcil Kuvvet): Merkezçek kuvveti olarak da anılan bu 

kuvvet, cismin bir başka cisme doğru devinmesine neden olan, ya da 

yönlendiren kuvvet anlamına gelmektedir. Gravitasyon kuvveti buna 
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verilebilecek en güzel örnektir. (Newton, 1952: 6) Cisimleri dünyanın 

merkezine yönlendiren yerçekimi, demiri mıknatısa yönlendiren manyetik 

kuvvet ve ne olursa olsun gezegenlerin düzgün olarak izleyecek oldukları 

doğrusal devinimlerden sürekli olarak yana çekilmelerini ve eğrisel 

yörüngelerde dolanmalarını sağlayan o kuvvet bu türdendir. 

Newton, Aristoteles’ten farklı olarak devinim, uzam ve zamanı mutlak ve 

göreli olarak iki gruba ayırır. Mutlak-gerçek-matematiksel ile göreli-görünür-

sıradan kavramları Newton için eşdeğerdir (Newton, 1956: 8). 

Eski paradigmadaki Ay-altı ve Ay-üstü şeklinde ikiye ayrılmış olan evren 

anlayışı, yerini yeni paradigmada tek bir evren anlayışına bırakmıştır. Fakat 

birleşmenin ardında yeni bir ikilik yatmaktadır. Bu ise, Mutlak ve Göreli 

ikiliğidir. Yeni paradigmanın resmettiği, içinde yaşadığımız evren, büyük bir 

makine olarak aynı yasalar doğrultusunda işlemektedir. Fakat bu işleyiş 

algılanamayan bir başka evrene dayalıdır. Newton mutlak ve göreli olarak 

ayırdığı devinim, uzay ve zaman kavramlarını şu şekilde tanımlar;    

Mutlak devinim; cismin, mutlak bir yerden bir diğerine ötelenmesidir 

(Newton, 1956: 9). 

Göreli devinim; cismin, göreli bir yerden bir diğerine ötelenmesidir 

(Newton, 1956: 9); (Koyre, 1998: 127). Devinimin varlığı mutlak uzaya göre 

anlaşılır, başka bir cisme göre değil. 

Mutlak uzay; dışsal herhangi bir şeyle ilişkisi olmayan yani bağımsız, 

daima aynı ve devinimsiz kalan (Newton, 1956: 8) sonsuz, öncesiz ve sonrasız, 

Euclidci bir yapıya sahiptir. Tanrının evreni içinde yarattığı arenadır (Koyre, 

1998: 126). 
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Mutlak uzam devinimsiz olduğundan devinim ilkesiyle hiçbir ilişkisi 

yoktur. Bu yüzden devinim ilkesi mutlak uzamla ne özdeştir ne de onun 

karakteristik bir özelliğidir. Mutlak uzam içinde olup biten devinimlerden 

dolayı değişmez. Mutlak uzam her yerde kendi içinde her yerde aynı yapıya 

sahiptir.  

Newton mutlak uzamı Euclid geometrisinin matematiksel uzamı ile 

özdeşleştirir. Bu yolla metafiziksel uzama aynı zamanda bir mantıksal 

gerçeklik yükler. Newton’un Euclid geometrisinin kullanmasının nedeni 

Euclidci uzamın devinimsiz olması ve hep aynı kalmasıdır. Bu anlamda 

mekaniğin inşası için temel şart olan uzam, Euclidci uzamla özdeştir.  

Mutlak uzam Newton için kendi devinim öğretisinin taşıyıcısıdır. 

Evrenin bütünü mutlak uzama özdeştir. Newton mekanik bağıntıyı geometrik 

bağıntıyla, fiziksel cisimleri matematiğin noktalarıyla, fiziksel uzamı Euclid 

geometrisinin uzamıyla özdeşleştirmektedir. Kısacası fiziksel gerçeklik 

geometrik gerçeklikle özdeştir ve zamandan bağımsız olarak hep mevcuttur.        

Göreli uzay ise, mutlak uzayların devinebilir bir boyutu ya da ölçüsüdür 

(Newton, 1956, 8). Daha açık bir ifadeyle cisimle ilişkide olan göreli uzay, 

cisimle birlikte mutlak uzay içinde devinir. Newton’a göre uzay, maddeden 

bağımsızdır ve madde gibi başka bir şeye indirgenemez.  

Mutlak zaman; tıpkı mutlak uzay gibi dışsal olandan bağımsız, düzgün 

akan, sonsuz, sabitlenmiş, tek boyutlu bir yapıdır (Newton, 1956: 8). 

Göreli zaman; sürenin devinim aracılığı ile duyulur ve dışsal bir 

ölçüsüdür. Bir saat, bir gün, bir ay, bir yıl bilinen ölçekleridir (Newton, 1956: 

8).  
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Yeni paradigma ile birlikte anlam değiştiren bir başka kavram doğadır. 

Eski paradigmada Aristoteles’in metafiziğine dayanan doğa, Newton’da 

tamamen mekanik bir karakter kazanmıştır. Ancak bu, mekanist eğilimin 

Newton’la başladığı anlamına gelmemelidir. “...Galileo ve Kepler’den sonra, 

her açıklamanın artık mekanik olması istendiği” (Kuhn, 1977: 25) bir gerçektir. 

Fakat, yeni paradigmanın ortaya çıktığı süreci, yani devrimi sonuçlandıran 

Newton’dur.   

Doğa kavramındaki anlam değişimi, kaçınılmaz olarak doğal yer ve buna 

bağlı olarak doğal devinim kavramına da yansımıştır. Yaklaşık yirmi yüzyıl 

boyunca Aristoteles paradigmasının etkisiyle, gezegenlerin doğal yerlerinde 

bulunduklarına onların dairesel yörüngelerindeki dolanımlarının doğal 

devinimler olduğuna inanılmıştır. Oysa, Newton paradigmasına göre bir cismin 

doğal devinimi bir doğru boyunca değişmeyen bir hızla sonsuza dek süren 

devinimdir. Güneşin çekim kuvveti gezegenleri doğal, yani doğrusal (düz 

çizgiler üzerindeki) devinimlerinden saptırarak eğrisel bir devinim yapmalarına 

neden olmasının yanında, çekim kuvveti tamamıyla doğal olan ve evrendeki 

tüm cisimleri etkileyen bir kuvvettir. Üstelik bu kuvvet cisimlerin aşağı doğru 

düşmelerine de neden olmaktadır. 

Aristoteles ve ardılları için gezegenlerin dairesel devinimlerinin doğal, 

Newton ve ardıllarına için ise doğal olmayan, zorunlu bir durum olması 

paradigmatik bir tavırdır. Çünkü, “bilim adamına doğada bulunan ve 

bulunmayan nesneler ve bunların nasıl davrandıkları hakkında bilgiyi 

paradigma vermektedir... Bu yüzden paradigma değiştiği zaman hem 
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problemlerin hem önerilen çözümlerin geçerliliğini belirleyen ölçütlerde de 

önemli farklar meydana gelir” (Kuhn, 1991: 116). 
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3.2.3.2. Yeni Devinim Yasaları 
 

Wittgenstein’a göre, dilde varolan kurallar dilin devamlılığını sağlayan 

en önemli unsurdur. Kuhn’un ortaya koyduğu paradigma anlayışının kuralları 

ise yasalardır ve bu kurallarda oluşacak bir değişim, gerçekleşen devrimin 

göstergelerinden birini oluşturur. Bu anlamda, Newton’un, Aristotelesçi 

devinim paradigmasının yerine, yeni bir devinim paradigması koymuş 

olduğunun bir göstergesi de, Principia’da tanımların hemen ardından vermiş 

olduğu yasalardır. 

Devinimin -dolayısıyla fiziğin hatta kozmolojinin- üzerine inşa edildiği 

temeller olan bu yasalar, Newton’un kendi deyimiyle devinim aksiyomlarıdır. 

Newton, bu yasalara dayanarak dinamiği dedüktif bir sistem olarak kurmuştur. 

Euclides’in elementler’de geometri için, Arşimedin, fizik için gerçekleştirdiği 

aksiyomatik biçimi, yani ‘birkaç genel ilkeden’ -öncülden-, daha önce gerek 

fiziğin, gerekse astronominin gözlemsel yoldan kanıtlamış oldukları bir takım 

ilişkileri -önermeleri- dedüksiyonla -teorem olarak- ispatlamayı, Newton 

principia’da gerçekleştirmiştir. Buna göre ‘evrensel çekim teorisi’ birbiriyle 

bağıntısız görünen bir çok yasal ve gözlemsel ilişkilerin aynı ilkelerin 

mantıksal sonuçları olabileceğini göstermekle hem doğanın bütünlüğünü, hem 

de bilimin daha genel ve kapsamlı ilkelere  ulaşabileceğini kanıtlamıştır. Sonuç 

olarak, fizikte ilk kez Archimedes’in denediği aksiyomatik sistem, Newton’un 

elinde tam başarıyla gerçekleşmiş olur. 

 

1. Devinim Yasası: Newton Mekaniğindeki devinimin birinci yasası 

Galileo ve Descartes’tan gelen eylemsizlik  ilkesinin tümel biçimde 
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ifadesinden ibarettir. “Her cisim, İçinde bulunduğu devinimsizlik veya düzgün 

doğrusal devinim halini, üzerine etki eden kuvvetler tarafından değiştirmeye 

zorlanmadıkça, sürdürmeye devam edecektir” (Newton, 1956: 150).  

Newton ikinci adım olarak, Galileo’nun cisimlerin düşmesine ilişkin 

düşünce ve yasalarını incelemiştir. Galileo, ağırlıkları farklı da olsa, düşmekte 

olan bütün cisimlerin hızlarının, daha doğrusu ivmelerinin aynı olduğunu 

göstermiş ancak ‘bunun nedeninin ne olduğunu ortaya koyamamıştır. Newton, 

büyük dehasıyla bu sorunun yanıtının, yukarıda tamınlarını yapmış olduğu 

madde miktarı (kütle) ve devinim miktarı  (momentum) kavramlarında gizli 

olduğunu keşfetmiştir. Öncelikle madde de değişmez bir miktar olduğunu ve 

devinim sırasında maddeki bu miktarın asla değişmediğini görmüştür. Diğer 

yandan, “devinim niceliği” olarak tanımladığı devinim miktarının, hızla, 

madde miktarının (kütle) çarpımından oluşan basit bir matematik işleminden 

ibaret olduğunu ortaya koymuştu. Ortaya çıkan, cismin bazı özelliklerinin hız 

ve madde miktarına bağlı olduğudur. Hız daima bir yöne ve bir niceliğe sahip 

iken, madde miktarının sadece bir niceliği, hız ve madde miktarının 

çarpımından oluşan devinim miktarının (mometum) ise sadece bir yönü vardır. 

Cisimdeki hız değiştiğinde, devinim miktarı da değişir. Diğer yandan madde 

miktarı değişmeyeceği için, devinim miktarındaki değişme, hızın değişme 

oranı (ivme) ile, madde miktarının çarpımına eşittir. Newton bu temel üzerine 

kurulmuş olduğu ikinci devinim yasasının da aksiyom gibi “apaçık” olduğunu 

düşünmüştür. 
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2. Devinim Yasası: Newton,  devinimin ikinci yasasını şu şekilde ifade 

etmiştir; “devinimin değişimi, devinimi etkileyen kuvvetle doğru orantılıdır; ve 

etki, etkileyen kuvvetin etkilediği doğrultuda gerçekleşir” (Newton, 1956: 150). 

Bu gün bu denklem hız yada yön değiştirmenin nedeni olarak tanımlanan ve 

kütle ile ivmenin çarpımı olarak ifade edilmekte olan ivme olarak ifade 

edilmektedir. Buna göre, m kütlesi üzerinde F gibi bir kuvvet a ivmesine yol 

açıyorsa, ivme ile kuvvet arasındaki ilişki şöyle belirlenebilir: 

F = m . a   

Bu yasayla kuvvet kavramının rasyonel mekaniğe girmesini sağlamıştır. 

Çünkü, devinim değişikliği  etki eden devindirici kuvvetle orantıdır ve 

kuvvetin yönlendirdiği doğrultunun yönünde gerçekleşir.  

 

3. Devinim Yasası: Newton ikinci yasanın ardından, bir cismin devinim 

miktarından ötürü, başka bir cisimle çarpışması esnasında, o cismin devinim 

miktarı üzerinde bir etki yapacağını düşündüğü en özgün olarak nitelenebilicek 

üçüncü yasasını oluşturur. “Ancak bu yasada Huygens’in daha önceden 

tanımladığı, çarpışmalardaki devinim değişikliğinin dinamiksel olarak 

genişletilmesidir” (Westfall, 1997: 179). Newton, ‘etki tepki yasası’ olarak 

bilinen bu yasayı şöyle ifade eder; “her etkiye karşı koyan eşit bir tepki daima 

vardır; veya iki cismin birbirleri üzerine karşılıklı olarak yaptıkları etki daima 

eşittir ve zıt kısımlara yönelmiştir” Newton, 1956: 150).  Yasanın daha iyi 

anlaşılması için verdiği örneklerden biri şöyledir; “eğer parmağınızla bir taşa 

baskı yaparsanız, parmağınıza da taş tarafından (karşı yönde) baskı yapılır 

(Newton, 1956: 150). 
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                    A                                      B 

 

 

                                   C                                        D  

                                                                                   (Newton, 1956: 151). 

                                                 Şekil - 11    

Eğer bir cisim verilen bir zamanda, A yerinde ayrı olarak etki ettirilen M 
kuvvetiyle A’dan B’ye doğru düzgün bir devinimle taşınır ve aynı yere ayrı 
olarak etki ettirilen bir N kuvvetiyle A’dan C’ye doğru taşınırsa, ABCD 
paralelkenarının tamamlanması ve her iki kuvvetin birlikte etki etmesiyle, aynı 
sürede A’dan D’ye doğru taşınacaktır (Newton, 1956: 151). 

Newton, devinimin üç yasasının hemen ardından, ‘bir cisme aynı anda iki 

kuvvet etki ederse, cismin yönü ne olur’ sorusunun yanıtını verir. Yanıt, etki 

eden iki kuvvetin bileşkesini veren kuvvetler için paralel kenar yasası olarak 

bilinir. Bu yasaya göre; “A cismi aynı anda iki kuvvet tarafından etki altında 

bırakılırsa, bu ayrı kuvvetler tarafından, aynı zamanda ayrı olarak, bir paralel 

kenarın köşegenini tanımlar şekilde devinir.”  
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3.2.3.3. Evrensel Çekim Yasası73 
 

Newton, bir elmanın dalından yere düşmesiyle -bu Galileo’nun serbest 

düşme yasasını simgelemektedir- Ay, Dünya ve gezegenlerin Güneş 

çevresindeki dolanımları arasındaki ortak ilişki -Kepler’in üç yasası- ortaya 

konulmadan, Aristoteles’in ikiye ayırmış olduğu evren anlayışından, tek bir 

evren anlayışına geçişin tam anlamıyla sağlanmış olamayacağını bilmektedir. 

O, bunu gerçekleştireceği, dinamiğin Dünya sistemine uygulanması olarak 

ifade ettiği üçüncü kitabına ulaşabilmek için öncelikle birinci kitapta  alt yapıyı 

oluşturmuş, ardından da ikinci kitabında Descartes’ın girdap (votics) sitemini 

yıkmıştır. 

Newton, tek bir evren anlayışına ulaşabilmek için birinci kitapta, 

Kepler’in eşit zaman aralıklarında gezegenlerce eşit alanların tarandığını 

belirten ikinci yasası için, gezegenle Güneş arasında olması gerektiğine 

inandığı merkezcil kuvvet’in ispatına girişir. Newton’a göre gezegeni 

yörüngesinde tutmak için gerekli olan bu kuvvet, gezegeni gerçekleştirmesi 

gereken düzgün doğrusal deviniminden saptırıp, her an Güneş’te bulunan 

kuvvet merkezine doğru yöneltmektedir.    

 

                                                           
73 Gravitasyon (Çekim Kuvveti); Maddi kütlelerin birbirlerini çekmesini, elektrik yükleri ile 
mıknatıs kütleleri arasındaki çekimlerden ayırdetmek için, ‘gravitational pull’ veya ‘pull of 
gravity’ adı verilir (Andrade, 1964: 2). Newton önceleri, 1660’lı yıllarda, yerçekiminin 
mekanik bir eylem olduğunu düşünmüştür... Daha sonraki çalışmalarında yerçekimini, 
doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak Tanrıya, dünya makinesini yaratan ve çalışmasını 
yürüten yaratıcı Tanrıya bağlı olarak işleyen aktif (mekanik değil) bir ilke olarak görmüştür 
(Dobbs/ Jacob, 2000: 25-26).  

 
.  
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                                                          Gezegenin kuvvet olmadığı zamanki devinim yönü 

 
       

Devinimin düz doğrudan sapması 
 

                                          Güneş             Gezegenin gerçek devinimi  

                                                                  (Feynman, 1995: 8) 

Şekil – 12 

Kısaca merkeze yönelen kuvvet anlamına gelen merkezcil kuvvet (diğer 

bir söylenimiyle merkez çek kuvveti) terimi aslında Huygens’e aittir. Huygens, 

bu terimi 1673’te Horologium Oscillatorium (Sarkaç Saatleri Üzerine) adlı 

eserinde kanıtsız olarak ifade etmiştir (Cushing, 2003: 161). Huygens’in 

merkezcil kuvvetler üzerine tanımlardan ikisi şöyledir; 

• Aynı hıza sahip iki özdeş cisim, birbirlerine eşit olmayan çemberler 
üzerinde devindiklerinde, merkezcil kuvvetleri çaplarıyla ters 
orantılıdır. 

• İki özdeş cisim, eşit olamayan fakat sabit hızlarla, birbirine eşit 
çemberler üzerinde devindiklerinde, ki biz bu varsayımdan bütün 
durumlarını anlıyoruz, daha hızlı olanın merkezcil kuvvetinin daha 
yavaş olanınkine oranı hızların karesinin oranı kadardır (Magie, 
1965: 28)  

  

Newton, merkezcil kuvvetin varlığını ortaya koymasının ardından, 

Kepler’in gezegen devinimlerine ilişkin üç yasasının dinamikten 

türetilebileceğinin ispatını ortaya koyar. Fakat Newton’un asıl amacı, 

gezegenleri yörüngelerinde tutan kuvvetlerin özdeşliğinden çok, bunların aynı 

zamanda dünya üzerinde ki kuvvetlerle (yani elmanın yere düşmesine neden 

olan kuvvetle de) özdeş olduğunu ortaya koymaktır. İşte bu özdeşlik evrensel 

çekim yasasını oluşturacaktır. Bu ise Ay’ın merkezcil ivmesi ile Dünya’daki 

kütle çekim ivmesi arasındaki bağlılaşıma bağlıdır. Newton, Ay’ın merkezcil 

ivmesiyle Dünya’daki kütle çekim ivmesi arasındaki kesin bağlılaşımı şöyle 

ifade eder; “Ay, Dünya’ya doğru devinir ve Dünya üzerindeki kütle çekin 
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kuvvetiyle sürekli olarak düzgün doğrusal devinimden alı konulur ve 

yörüngesinde tutulur” (Newton, 1952: 277).  

Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesinin yarı çapı Rm ve Ay’ın 

yörüngesinde bir tam dönüş için geçen süre (periyodu) τ olsun. O halde, Ay’ın 

Dünya etrafındaki  hızını  v = 2π R m / τ olarak buluruz. Newton, Ay’ın 

yörüngesinin yarıçapının, Dünya’nın kendi yörüngesinin yarıçapının  yaklaşık 

olarak 60 katı olduğunu biliyordu. re = 400 mil [6,44 x 103 km] ve τ = 27,5 gün 

değerleriyle, Ay’ın merkezcil ivmesi için ac = 9 x 10 
–3 ayak/s2 [2,74 x 10 –3 

m/s2] değerini elde etti. Yani Ay’ın bulunduğu yerde g’nin değeri, Dünya 

üzerindeki değeri olan  g dünyada = 32 ayak/s
2 [9,80 m/s2]’ye oranla,  g ayda = 9 x 

10-3  ayak/s2 [2,74 x 10 –3 m/s2]’ye düşer. 

Bu arada Newton daha önceden Ay’ı yörüngesinde tutan kuvvetin, 

merkezi Dünya’da olan bir 1/r2 kuvveti olduğunu bilmektedir.  

g dünyada / g ayda = 32 / 9 x 10 
-3 = 3,56 x 103 = ( Rm / re ) 

2 = (60) 2 = 3600 

(Cushing, 2003, 164-165) 

Çıkan bu sonuçtan dolayı Newton, Ay’ı yörüngesinde tutanın Dünya’nın 

kütle çekim kuvveti olduğu sonucuna varır (Newton, 1952: 408). Bütün 

bunların ardından  Newton, bu bağlılaşımın da yardımıyla evrensel kütle çekim 

yasasını ortaya koyabilmiştir. 

Buna göre evrensel kütle çekim yasası şöyledir; “bütün cisimlere ait bir 

kütle çekim gücü vardır ki bu güç içerdikleri madde miktarıyla orantılıdır” 

(Newton, 1952: 281). “Herhangi bir cismin farklı eşit parçacıklarına doğru 

gerçekleşen kütle çekim kuvveti yerlerin parçacıklardan olan uzaklığın 
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karesiyle ters orantılıdır orantılıdır” (Newton, 1952: 282). İlişkinin 

matematiksel ifadesi şu şekildedir; 

F = - G m1 . m2 / r 2  

Bu formülasyonda F, yerçekimi sabitini; G, evrensel kütle çekim 

sabitini74; m kütleyi, r mesafeyi simgelemektedir. Bu kuvvetin etki çizgisi iki 

cismi birbirine bağlayan doğru boyunca olduğundan merkezi bir kuvvettir. Bu 

denklem kütle çekim kuvvetini iki cismin kütleleri ve aralarındaki uzaklık 

cinsinden verdiğinden, ondan sık sık ‘uzaktan etki’ diye söz edilir. Yasa, bir 

cisim tarafından oluşturulan kuvvetin diğer cisme ulaşması için ne kadar süre 

geçeceği hakkında hiçbir şey söylemez. Kuvvet ya da etki, iki cisim arasındaki 

uzaklık boyunca anında yayılıyormuş ve bütün maddelerin doğasında bulunan 

bir özellikmiş gibi görünür. Oysa Newton, yasası hakkındaki bu tür yorumları 

kabul etmemiştir (Cushing, 2003: 167).   

 
 

m1 → r1                    r                      r2 ← m2 

•------------------------------• 
F2 ⇒                                       ⇐  F1 

(Cushing, 2003: 168). 

 

Şekil – 13  Karşılıklı çekici kütlelerin kuvvetleri  

Newton, evrensel çekim yasasını Ay’ın devinimine uygulayınca 

(Dünya’nın  merkezinden Ay’a kadar olan uzaklığı ve Dünya ile Ay’ın 

kütlelerini daha önce yapılmış olan hesaplamalardan almıştır),  Ay’ın 

                                                           
74 Kütle çekim son derece zayıf bir kuvvettir, bu yüzdende G’yi deneysel olarak ölçmek çok 
zordur; bu ölçüm ilk kez yaklaşık yüz yıl sora Henry Cavendish (1731-1810) tarafından 
ölçülebilmiştir.  
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gerçekleştirmekte olduğu Dünya  etrafındaki dairesel deviniminin, bir düşme 

olayından başak bir şey olmadığını ve ayrıca bunun tüm gezegenler için de 

geçerli olduğunu göstermiştir.    

Görüldüğü gibi, Newton’un devinim yasası iki cismin gerek temas etmesi 

(çarpışması) durumunda ne olacağı konusunda gerekse uzaktan etki ile 

birbirlerini etkilemeleri konusunda (Dünya ve Ayın birbirleri üzerindeki çekim 

etkisi gibi) açık bir bilgi edinmemize izin vermekte iken uzaktan etkiyen 

kuvvetin niteliği veya kuvvetin varsayımsal anlamda boş olan uzay arasından 

uzun mesafeler boyunca etki etmeyi nasıl başardığını ortaya koyamaz. Nitekim 

Newton’un kendisi de Richard Bentley’e yazdığı mektupta cansız maddelerin 

temas olmaksızın birbirlerini etkilemelerini anlamanın mümkün olmadığını 

hatta bunun kendisi için son derece absürd olduğunu, bu yüzden de bunun 

kabul edilemeyeceğini ifade eder (Jeans, 1946: 116-117).  

Newton paradigmasının açıklamakta güçlük çektiği bu sorun, bir sonraki 

paradigma ortaya çıkıncaya, yani Einstein 1915’te görelilik teorisini ortaya 

koyuncaya kadar yanıtsız kalmıştır. Bu teori bu soruya büyük bir ihtimalle 

hiçbir yanıt verilemeyeceğini ve esasen böyle bir yanıta ihtiyaç olmadığını ileri 

sürmüştür (Jeans, 1946: 117).  
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3.2.3.4. Evrensel Çekimin Paradigmadaki Yeri 
 

Aristoteles paradigmasına göre göksel cisimlerin dairesel devinimleri, 

açıklama gerektirmeyen “doğal” bir olaydır. Kopernik dahi gök cisimlerinin 

dairesel devinimine karşı çıkmamıştır. Oysa yeni paradigmanın mekanik 

anlayışına göre sadece aynı doğrultuda, aynı hızla süren devinim doğaldır. 

Devinimin yön ve hız değiştirmesi ancak bir dış kuvvetin etkisiyle olabilir. 

Göksel cisimlerin yörüngelerinin elips şeklinde olduğunu keşfeden Kepler 

dahi, bunun nedenini ‘güneşten kaynaklanan manyetik türden bir kuvvete’ 

bağlamıştır. Oysa Newton’un çekim kavramı, yani  “gravitasyon”, 

gezegenlerin neden elips yörünge çizdiklerini ve dünya üzerindeki cisimlerin 

neden serbest düşme gerçekleştirdiklerini açıklayan evrensel bir güçtür.  

Aristoteles’e göre, cisimler evrenin merkezi ile çakışan yerkürenin 

merkezini “arzuladıkları” için serbest bırakıldıklarında yere düşmektedir. 

Göksel cisimlerin ise ağırlığı ve gravitesi olmadığından dünya üzerine düşme 

eğilimleri yoktur. Kopernik ve Galileo sayesinde dünyanın güneş çevresinde 

döndüğü anlaşıldıktan sonra, artık böyle bir görüşü savunmak imkanı 

kalmamıştır.  

Newton, ortaya koyduğu teorisiyle Dünya gibi katı, hantal ve ağır bir 

cismin devinimini nasıl sürdürdüğünü ussal bir şekilde açıklayarak, Kopernik 

sisteminin doğruluğunu tartışmaya yer vermeyecek şekilde ortaya koymuştur. 

Bu teori, yeryüzündeki ve gökyüzündeki tüm devinimlerin aynı formülde 

toplandığını, aynı yasaya bağlandığını ve tüm evrenin değişmez ve birleştirici 

genel bir ilke çerçevesinde işlediğini göstermiştir.  
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Newton, Kepler ve Galileo gibi devlerin omuzlarına çıkarak Kopernik 

sisteminin fizik alanında, daha doğrusu dinamik alanında, ortaya çıkardığı 

aykırı örneklere kesin çözümler içeren büyük bir sentez geliştirmiştir. 

Evrendeki her türlü olguyu açıklama potansiyeline sahip bu sentez, başka bir 

deyişle Newton paradigması 18. ve 19. yüzyıllarda tek paradigma olarak 

varlığını sürdürmüştür.      

Bir doğa biliminin gelişiminde herhangi bir topluluk ya da birey, sonraki 
kuşak bilim adamlarının çoğunluğunu kendine çekebilecek düzeyde bir sentez 
yaratabildikleri zaman, diğer eski okullar yavaş yavaş ortadan yok olurlar. Bu 
yok oluş kısmen üyelerinin yeni paradigmaya yönelmesi yüzünden meydana 
gelir. Şu ya da bu eski görüşe bağlı kalanlar daima vardır elbet, ama bunlarda 
zamanla meslek çevresinden silinir ve çalışmalarına kimse kulak asmaz olur 
(Kuhn, 1991: 51).  
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3.2.4. Yeni Paradigmada Olağan Bilime Giden Yol  
 

Olağan bilime giden yolu gözden geçirmek demek; konumuz olan 

devinimin “bunalım-devrim-yeni olağan bilim dönemi” şeklinde gelişmiş olan 

süreci gözden geçirmek demektir. Daha açık bir ifadeyle, eski paradigmanın 

yaşadığı bunalım dönemi, bu dönemde ortaya çıkan yeni paradigma adayları, 

adaylardan birisinin galip gelerek devrimi gerçekleştirmesi, ardından kendisini 

yeni paradigma olarak kabul ettirmesi ve olağan bilim döneminin devam 

etmesi şeklinde gelişmiş olan evreleri incelemek demektir.  

Eski paradigmanın yaşadığı bunalımı ortadan kaldırmak amacını taşıyan, 

rakiplerini gölgede bırakarak devrime son noktayı koyan ve olağan bilim 

döneminde yeni paradigmasının ders kitabı olan ‘Principia’, tıpkı ‘Physica’ 

gibi, bu alandaki geçerli sayılan sorunların ve yöntemlerin tanımlanmasında o 

günkü ve hatta gelecekteki uygulama yapacak kuşaklar için uzun süre hizmet 

edebilecek başarı ya da ilerleme kapasitesine  sahip bir eserdir. Principia, bunu 

yapabilmesini iki can alıcı özelliğe sahip olmasına borçludur; öncelikli olan 

özelliği, yeni ve benzersiz oluşuyla rakip bilimsel etkinlik tarzlarına bağlanmış 

olanları çevrelerinden koparması ve kendisine çekmesidir. İkinci özelliği ise, 

çeşitli bir çok sorunun çözümünü, yeniden oluşacak bir topluluğun ilerideki 

çabalarına bırakacak kadar açık uçlu, yani daha da yeni gelişmelere açık 

oluşudur (Kuhn, 1991: 45). 
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3.2.4.1. Principia’nın Rakip Bilimsel Etkinlik Tarzlarına Bağlanmış Olanları  

Çevrelerinden Koparması 
 

 “Gerek siyasi gerek bilimsel gelişmede devrimin önkoşulu, düzenin 

bunalıma varan ölçüde işlerliğini yitirdiğini haber veren belirtilerin 

algılanmasıdır” (Kuhn, 1991: 105). Nitekim, Galileo, Descartes ve Newton, 

yüzyıllar boyunca doğayı ve devinimi Aristoteles’in resmettiği şekilde gören 

düşünme sisteminden uzaklaşıp, bunalımı ortadan kaldırabilmek için doğaya ve 

devinime farklı bir gözle bakabilmişlerdir. Ancak bu farklı gözle bakışlar, 

Aristotelesçi paradigmanın işlerliğini yitirmiş olduğunu algılamış ve bunalımı 

ortadan kaldırabilmek için yeni bir evren tasarlamış olmaları, aynı ‘yeni 

evrene’ baktıkları anlamına gelmemektedir. Çünkü, Galileo’nun sadece birkaç 

öğesini çizebildiği yeni evren resmini, Descartes ve Newton bir birinden çok 

farklı şekillerde tamamlamışlardır. Bu yüzdende Galileo, hem Descartes’ı hem 

de Newton’u öncelemişken, Descartes ve Newton birbirlerine rakip paradigma 

adayları olmuşlardır. 

Aristoteles paradigmasına bir alternatif olarak, Descartes ve Newton’un 

ortaya koymuş olduğu kuramların ortaya çıkışı, Aristotelesçi devinim 

paradigmasında büyük çapta bir yıkım yaptığı ve olağan bilimin temel 

sorunları ile tekniklerinde büyük değişiklikler gerektirdiği için, genellikle fizik 

biliminde ciddi belirsizliklerin yaşandığı dönemler sonucunda mümkün 

olmuştur. Söz konusu belirsizlik olağan bilimde ele alınan bulmacaların 

beklenen sonuçlara sürekli olarak direnmelerinden kaynaklanmıştır. Bu 

anlamda, Aristoteles paradigmasındaki kuralların başarısızlığını, yenilerinin 
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aranması için bir nevi geçiş süreci olarak değerlendirmek yanlış bir davranış 

olmayacaktır (Kuhn, 1991: 86).       

“Rakip paradigma uygulamalarının çoğalması, ne olursa olsun bir 
paradigma bulma isteği, hoşnutsuzluğun belirgin olarak dışa vurulması, felsefede 
çözüm aramak ya da temel ilkeleri tartışmak, bütün bunlar olağan araştırmadan, 
olağan üstü araştırmaya geçişin belirtileridir. Olağan bilim kavramı da, 
devrimlerden çok bu belirtilerin varlığına dayanır” (Kuhn, 1991: 104). 

 

Yeni paradigmanın ilk adayını ortaya koyan isim Rene Descartes (1596-

1650) olmuştur. Newton’la aralarında çok derin farklılıklar hatta karşıtlıklar 

olan Descartes için bilim ve matematik kavramları aynı şeyi ifade etmektedir. 

Bunun nedeni, Descartes’ın evrenin matematiksel bir nitelik taşımakta 

olduğuna inanmasıdır. Descartesçı kesinlik anlayışının temelinde 

matematikselliğin yatmasının nedeni de budur. O da tıpkı, Galileo gibi doğanın 

dilinin matematik olduğuna inanmaktadır ve doğayı matematiksel bir dille 

ifade etmekte en büyük amacıdır. Bu doğrultudaki kararlı çalışmaları, onu  

devinimli cisimleri incelemede kullanacağı, “analitik geometri” olarak ifade 

edilen, matematiğin yeni bir dalını oluşturmaya götürmüştür. 

Euclid’den itibaren bu alanda yapılmış olan en önemli ilerleme olan, 

Descartes’ın cebirsel yöntemleri geometriye uyarlayarak kurduğu analitik veya 

koordinat geometri ile elde edilen denklemler, cebirsel olarak işlem görebilir 

ve elde edilen sonuçlar, bir çok fizik probleminin çözümü için geometrik 

yönden yorumlanabilir bir yapıya sahiptir. Çünkü, Descartes cebirsel 

yayılımın, aritmetik bilimleri arasında, nicelik kategorisinden alınmış ve ideale 

en uygun olan olmasından dolayı, bilimin doğasına tamamen ve tek başına 

uygun alan olduğunu düşünür (Duhem, 1954: 113). 

Descartes’ın, fiziğin tamamen uzay ilişkilerine indirgenebileceği 

düşüncesini ortaya koymaya uğraştığı bu çalışma, uzay ilişkilerinin analitik 
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olarak, sayısal ilişkilerinde geometrik olarak ifade edilebileceğini 

anlatmaktadır. Nitekim bu doğrultuda, gerek gök cisimlerinin -gezegenler, 

yıldızlar- gerekse yeryüzü cisimlerinin -canlılar, cansızlar- içinde yer aldığı 

tüm evreni matematiksel olarak açıklamayı, bunu yapabilmek içinde bilimlerin 

birleşmesi ve tek bir yöntem olan matematikle incelenmesi gerektiğini düşünür. 

Son derece zayıflamış olan Aristoteles paradigmasına, analitik geometrinin 

sunduğu vizyonla, daha bilimsel bir sistem olma özeliği taşıması dolayısıyla 

alternatif olarak görülen Descartes, özellikle Kıta  Avrupa’sında kısa bir sürede 

olsa ilgi uyandırmıştır.   

Descartes doğa görüşünün tamamını, birbirleriyle herhangi bir bağı 

bulunmayan düşünen zihin (res cogitans) ve yer kaplayan madde (res extanse) 

üzerine inşa etmiştir (Descartes, 1998 II. 4: 111). Descartes ruh ve maddenin 

tamamen ayrı özelliklerde oldukları ve birbirleriyle hiçbir temasları olmayacağı 

görüşünde ısrar etmiştir. Zira, ruha düşünme ve maddeye yer kaplama 

yetenekleri şeklinde tamamen ayrı fonksiyonlar verilmiştir. Ruh ve madde o 

kadar ayrıdır ki hiç biri ötekini en az bir derece bile etkilemez (Jeans, 1946: 

25). Zihin, madde, gerçek doğa ve onun düzeni Tanrı tarafından 

yaratılmışlardır. Böylece Descartes Tanrı’yı, bilimsel felsefesinin temeline 

yerleştirmiş olmaktadır. 

Doğa, Descartes’a göre bir makinadan ibarettir ve mekanik yasalara göre 

işlemektedir. Bu yaklaşım, Descartes sonrasında, bunalım dönemini yaşamakta 

olan Aristoteles paradigmasının yerini alabilecek yeni paradigma adayı olarak 

kabul görmesinin bir diğer nedenidir. Nitekim Descartes’ın ortaya koyduğu, 

kesin matematiksel yasalar tarafından yönetilen ve kusursuz bir makineye 
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benzeyen doğa anlayışı, Newton kuramının ortaya çıkışına kadar doğa olayları 

hakkındaki bütün bilimsel gözlemlere ve kuramların formülleştirilmesine 

rehberlik etmiştir.   

Descartes’ın kurmaya çalıştığı mekaniksel doğa bilimi -ki bu sayede 

Rönesans Hermetizmini75 de etkisiz hala getirmiştir- canlıları da içine almıştır. 

Buna göre bitki ve hayvanlarda basit birer makinadırlar. İnsan ise iki ayrı öğe 

olan  beden ve ruhtan oluşmaktadır. Aralarındaki ilişki ise beyinde bulunan 

epifiz bezi yardımıyla kurulabilmektedir. Görülen o ki Descartes, bütün doğa 

olaylarını sadece mekanik prensipler çerçevesinde toplamaya çalışmakla, 17. 

yüzyıl bilimi için kavramsal bir çatı oluşturmaya çalışmıştır.  

Descartes, mekanik doğa anlayışı çerçevesinde, maddenin temel 

özeliğini, biricik ve zorunlu niteliğini “yer kaplama”; “doluluk” olarak belirler. 

Buna göre madenin, başka bir fiziksel varoluşu ve  yer kaplamanın dışında bir 

başka özelliği yoktur. Yer kaplama, geometriktir ve yeni niceliksel fiziğin 

temelini oluşturmaktadır (Lecreck, 1973: 121-123). Başka bir ifadeyle 

“Descartes’a göre madde, temelde boyuna (uzunluk), enine, (genişlik) 

derinliğinde yayılımdır ve biz onu yalnızca geometrik dille çeşitli şekiller ve 

devinimler olarak değerlendirmek zorundayız” (Duhem, 1954:13).    

                                                           
75 Hermetik Yapıtlar’ın yazarı olarak Musa’nın (M.Ö. 1250 yılları) çağdaşı Mısırlı Hermes 
Trismegistus kabul edilir. Ficino, Platon’un ve Hıristiyanlığın bazı düşüncelerini dine ve 
büyüye dayanan bu yapıtlarda bulduğu için onları Platunculuğun ve Hıristiyanlığın başlıca 
kaynağı olarak gösterir. Sonuçta Hermetizm Finico’nun çabalarıyla 16. yüzyılda yaygınlaştı ve 
bir çok düşünür tarafından geliştirilmeye çalışıldı. Bu çalışmalar Giordano Buruno’da doruk 
noktasına ulaştı.  
Hermetizm’e göre; doğanın kuvvetleri arasında hiyerarşik bir düzen ve cisimleri birbirlerine 
bağlayan ilişkiler vardır. Üstün kuvvetler aşağı kuvvetleri etkiler. Usla ulaşılması ve 
açıklanması mümkün olmayan doğanın  gizli kuvvetleri ancak yaşantı ve deneyler yoluyla 
keşfedilebilir. Doğa büyücüsü özellikle gök cisimlerinin kuvvetlerini kullanarak doğayı kontrol 
etmek ve belirli amaçlara ulaşmak ister. Bu doğrultada çalışan Hermetizm uygulayıcıları 
yeryüzü ile gökyüzünü birleştirmek istemişlerdir. 
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Cismin niteliğini ortadan kalacak olsa cismi de ortadan kalkacaktır, 

çünkü cismin varlığı, varoluşunu sürdürebilmesini bu niteliğine borçludur. Bu 

nitelikte “uzamdır”, “yer kaplamadır”. “Cismin özü, yalnız uzamlı bir töz 

olmaktan başka bir şey değildir” (Descartes, 1998 II. 4: 111). Yer kaplama 

cismin bütün hallerini taşıyan temel olduğundan, uzam, yani cismin kapladığı 

yer, ortadan kalkarsa, cisim ve cisimle ilgili olan her şey ortadan kalkar. 

Nitekim, cisimde gerçekleşen şeyler, “yer kaplamanın” değişik hallerinden 

başka bir şey değildir. Cismin temel niteliğinin “yer kaplama” olduğu 

düşüncesi Descartes’ı, boş uzayın olamayacağı sonucuna götürmüştür. Çünkü 

“yer kaplama” maddi tözün temel niteliği olunca, uzamsız hiçbir cisim olamaz. 

Sonuçta ‘boş uzay yoktur’; çünkü boş uzay, bir cisim olmadan da bir uzamın 

olması demektir. Oysa uzay ile cisim aynı şeydirler. Sonuçta cisimler uzay 

içinde bulunmazlar; uzay, maddenin yer kaplamasıdır. 

Descartes’ın boş uzayı reddetmesi, atom öğretisini kabul etmemesi 

anlamına gelmektedir. Descartes’a göre “bölünemez ne bir atom ne de bir 

cisim varolabilir; dünyada varolabilen uzamlı en küçük bölüm, özü gereğince, 

her zaman bölümlere ayrılabilir” (Descartes, 1998 II. 20: 119). Atom 

öğretisinde, içinde atomların birbirinden ayrıldıkları, devindikleri boş bir 

uzayın önceden kabulü gerekmektedir. Oysa, Descartes’e göre, boş bir uzay 

yoktur; uzay aynı cinsten özdekle doludur. Descartes’e göre, bu özdeği katı 

değil de, sıvı bir madde olarak düşünmek gerekir. Sürekli bir devinim içinde 

bulunan, Descartes’ın “akıcı cisim” dediği bu sıvı maddede bitmeyen akıntılar 

vardır. “Tümüyle bir yana doğru devinen akıcı, bir cisim, içinde bulunan ya da 

çevrelediği tüm sert cisimleri zorunlu olarak kendisiyle birlikte götürür” 
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(Descartes, 1998 II. 61: 153). Akıcı cisim içindeki devinimler, başladıkları yere 

dönen bir çeşit çevrinti; girdap (vortics) devinimleridir. Katı cisimler bu akıcı 

sıvının içine yerleştirilmişlerdir, onun içinde yüzerler ve kendileri devinmezler, 

devinimleri akıcı cismin kendilerini sürüklemesi yüzünden olur. 

Mekanik doğa anlayışının matematiksel formülasyonunu tam anlamıyla 

gerçekleştirerek, Descartes’ın hayallerini ve bilimsel devrimin tamamlanmasını 

gerçekleştiren Newton olmuştur. Newton, yeni paradigmanın ikinci adayıdır ve 

paradigmalar arası yarışmadan başarıyla çıkandır.  Newton bunu, Kopernik, 

Bacon, Galileo ve Descartes’ın çalışmalarının büyük bir sentezini 

gerçekleştirerek başarmıştır. O devinimi tanımlayabilmek için, Galileo ve 

Descartes’in matematiksel tekniklerini aşan tamamen yeni bir yöntem olan 

“diferansiyel hesabı” gerçekleştirmiştir.  

Newton’un, Descartes’in hayallerini gerçekleştirmesi, onun Descartes’ın 

bir devamı olduğu anlamına gelmemelidir. Zira, Newton Descartes’ın 

kozmolojisini, yani gök cisimlerinin sıvı karakterindeki ortamın girdabıyla 

sürüklendiklerini ileri sürdüğü yaklaşımının matematiksel olarak mümkün 

olmadığını ortaya koyarak yıkan isimdir de. Newton’a göre bir akışkanın bir 

cismi sürükleyip götürmesi için onun devinimine karşı bir direnç göstermesi 

şarttır. Çünkü, cisim hiçbir dirençle karşılaşmadan akışkan arasından kayıp 

gidebilirse yerinde kalacak, akışkan ise geçip gidecektir. Üstelik bu tür bir 

devinimin yasaları ne olacaktır? Ortaya bu tür bir yasa konulsa dahi bunlar 

Keplerin yasalarına kesinlikle uymayacaktır. Devinmekte olan cismin 

faydalandığı enerji kaynağı gibi zorluklarda çıkacaktır (Andrade, 1964: 58). 
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 Newton, Descartes kuramının yanlışlarını ortaya koyarken, kendi kuramı 

çerçevesinde Descartes’ın doğrularını da ortaya koymaktan geri kalmamıştır. 

Bu nedenle, “paradigmalar, bilim topluluğunun son derece önemli olduğuna 

karar verdiği bazı can alıcı sorunları çözümlemekte rakiplerinden daha başarılı 

oldukları için sonraki üstün konumlarına ulaşabilmişlerdir” (Kuhn, 1991: 54). 

Euclidçi geometrinin üç boyutlu uzayı üzerine inşa edilmiş, mutlak uzay 

ve zaman içerisinde devinimini sürdürmekte olan Newton evreni, bütün 

maddenin kendinden yapıldığı küçük, katı ve yok edilemeyen maddi 

parçacıklardan oluşmaktadır. Başka bir ifadeyle Newton madde konusunda, 

Descartes’ın tersine, atomcudur. Newton maddeyi homojen olarak 

düşünmüştür. Ona göre maddeler arasındaki farklılık, atomların farklı ağırlık 

ve yoğunlukta olmalarından değil, atom yığınlarının farklı yoğunlukta 

olmalarından kaynaklanmaktadır.        

Newton’a göre parçacıkların devinimini sağlayan, çekim kuvvetidir. 

Çekim kuvvetini yaratan ise Tanrıdır. “Tanrı maddeyi, başka özelliklerinin 

yanı sıra, sert, katı, nüfuz edilemez ve devinimli parçacıklar halinde 

düzenlemiştir...Bu parçacıklar öyle serttir ki, asla aşınmaz veya parçalanamaz.” 

(Newton, Optics, 1952: 541) “Newton hem parçacıkların hem de çekim 

gücünün Tanrı tarafından yaratıldığını kabul etmiş ve böylece daha ileri 

çözümlemelere gitmekten kurtulmuştur”  

Parçacıkların çekim kuvveti ile meydana gelen devinimi, bütün 

devinimin, hatta diğer fiziksel olayların nedenidir. Newton, parçacıkların 

üzerindeki kuvvetleri, devinim denklemleri ile matematiksel olarak 
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tanımlamıştır. Newton’a göre çekim kuvveti gizli bir güç niteliği 

taşımamaktadır; çünkü, ona göre kuvvet kavramı matematiksel bir kavramdır.  

Newton’un gezegensel ve atış devinimi kuramı; önde gelen rakiplerinden 
farklı olarak cisimler üzerine uzaktan ve doğrudan doğruya etkiyebilen 
açıklanamaz bir kuvvetin işe karıştırılmasını gerektirdiği için, bir kuşaktan fazla 
bir zaman şavaşım vermişti. Sözgelimi, Kartezyen kuramı, ağırlığı, temel 
parçacıklar arasındaki doğrudan çarpışmalar çerçevesinde açıklamaya girişmişti. 
Newton’u kabul etmek, böyle bir açıklama olanağından vazgeçmek anlamına 
geliyordu ya da Newton’un hemen ardından gelenlerin çoğuna böyle 
görünüyordu (Kuhn, 1977: 211-212).       

 
Her ne kadar başlangıçta Güneş’le gezegenler arasında maddi bir ortam 

kabul etmediği için Descartesçılar tarafından Hermetizmi canlandırmaya 

çalışmakla suçlansa da, Newton mekanikçi bir filozof olduğu için uzaktan 

etkiye kesinlikle inanmamıştır. Ama, çekim kuvvetinin özüne 

ulaşılamayacağının da farkındadır. Çünkü Newton, insan aklının, kendisine 

kapalı olan doğanın özünün kavranamayacağını düşünmektedir. Bu yüzden 

kuvveti mekanik değil, matematiksel ve görüngüsel olarak tanımlar. 

Oysa Mekanikçi felsefe, doğal olayların fiziksel fenomenler olduğunu ve 

yalnızca maddi değişmeler veya devinmekte olan madde aracılığı ile 

açıklanabileceğini savunan bir yaklaşımdır. Bu doğrultuda şekillenen 

Mekanikçi Felsefe, gerek fiziksel, kimyasal, biyolojik gerekse, ruhsal ve 

toplumsal doğadaki tüm olayların açılanabilmesi için Mekanikçi Yaklaşımın 

yeterli olduğunu iddia etmektedir.  

Başlangıçta, henüz öğrenciyken okuduğu Gassendi, Descartes, Hobbes 

ve Boyle gibi isimlerin etkisiyle Mekanikçi Felsefenin atomcu yorumuna 

bağlanan Newton, sonradan üzerine yoğunlaştığı, parçacıkların devinimi, 

biçimi ve büyüklüğü gibi doğa olaylarını açıklamakta Mekanikçi Felsefenin 

güçlük çekmesinin de etkisiyle, Mekanikçi Felsefeden uzaklaşmaya 

başlamıştır. Bu tavrı “parçacıklar arasında mekanik-olmayan etkileşimlere izin 
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veriyormuş gibi yorumlanmış” (Kuhn, 1977, 25) ve Mekanikçi Felsefeden 

kopma derecesinde uzaklaşmış olduğunu düşündürmüştür. Bu konuda çok 

ciddi eleştiriler almasına rağmen Newton, bu yaklaşımıyla Mekanikçi 

Felsefeden kopmuş olmadığını, bilakis Mekanikçi Felsefenin problemlerini 

çözmeye çalıştığını iddia etmiştir. Bu amaçla devinim ve maddeye üçüncü bir 

kategori olarak kuvveti eklemiş, bu sayede de matematiksel mekaniği 

Mekanikçi Felsefe ile uzlaştırmaya çalışmıştır. Sonuçta kuvvet kavramının, 

hiçte doğa üstü bir yapıya sahip olmadığını, bilakis kuvvetin sağladığı devinim 

miktarıyla, niceliksel bir değere sahip, mekanik bir yapı kazandığını, başka bir 

ifadeyle, devinmekte olan bir cismin deviniminin değişimini ölçebilecek soyut 

bir niceliğin ortaya konulabileceğini göstermiştir. Nitekim “Newtoncu 

kuvvetler, genel olarak, temas kuvvetlerine benzeşimleri içinde işlenmiş ve 

açıklama da her şeyden önce mekanik niteliğini korumuştur” (Kuhn, 1977, 25). 

Newton’da ‘kuvvet; devinim değişimine -ivmelenmeye- neden 

olmaktadır’. Oysa Descartes ‘bir cismin deviniminin kuvvetinden’ bahsetmekte 

ve “maddi bir sistemin devinim büyüklüğünün sabit kalmak zorunda olduğu 

düşüncesini savunmaktadır”76 (Jeasns, 1946: 25). Bunun sonucunda da 

Newton’da devinmekte olan parçacık, nedensel bir etmen olmaktadır. Sonuçta 

Newton, çekim kuvvetinin gerçek doğasının anlaşılamayacağının farkındadır. 

                                                           
76 Descartes, devinimden bugün momentum, m v [devinmekte olan bir parçacığın kütlesi ile 
devinim hızının çarpımı (Jeans, 1946: 111)] olarak adlandırdığımız şeyi anlamaktadır. 
Descartes, ∑ m v’ nin sabit bir değere sahip olduğunu sanmıştır. Burada ∑  devinimli 
parçacıkların toplamını ifade etmektedir. Leibniz daha sonra enerji kavramını ortaya 
koymuştur. Descartes bunu kuvvet (vis visa eşit m v2 ye) olarak tanımlamış  ve ∑ m v’ nin sabit 
değerini koruduğunu bulmuştur. Aynı şekilde Leibniz uzayın  çeşitli yönlerinde ∑ m vx 
momentumlarının sabit olduğunu da keşfetmiştir. Descartes yaşam ruhlarının (animal spirits) 
yönlerini değiştirmelerini ve aynı zamanda ∑ m v’ yi sabit tutmalarını istemiştir. Leibnizin  
itirazı burada  ∑ m v’nin değişmesi idi. Bu yüzden enerji hiç konu edilmemiştir (Jeans, 1946: 
25). 
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Bu yüzden de kuvveti mekaniksel olarak anlamak yerine matematiksel ve 

görüngüsel olarak betimlemeyi uygun görmüştür. Başka bir ifadeyle, Newton 

‘gizli güçlerin sonuçlarını matematiksel ve gözlemsel olarak betimlemiştir.’  

Newton’un uzaktan etkiyi getirmesi, varolan açıklama ölçütlerinin gerici 
bir çiğnenişi gibi gören kimselerce geniş ölçüde saldırıya uğramıştı... Ama 
Newtoncu kuvvetler, genel olarak, temas kuvvetlerine benzeşimleri içinde 
işleniyordu ve açıklamada her şeyden önce mekanik niteliğini koruyordu (Kuhn, 
1977: 25).       

 
Yukarıda ana hatları ile ortaya konulan Descartesçı ve Newtoncu 

kuramlar arasındaki çekişme uzun süre devam etmiştir. Bu anlamda, Newton 

ve Descartesçılar arasında çok önemli tartışmalar yaşanmış, sonuçta bu 

tartışmalar her iki tarafın da birbirinden etkilenmesini sağlamıştır. Bu 

etkileşimim sonucu olarak Newton çekim kuvvetini mekanik yaklaşım 

doğrultusunda açıklamaya, Descartesçılar da Kepler yasalarıyla girdap kuramı 

arasında bir uyum sağlamaya çalışmışlardır. Ancak ne Newton, ne de 

Descartesçılar amaçlarına ulaşamamışlardır. 

Bütün bu çekişmelerin sonunda “...Newtoncu bilim ve Newtoncu felsefe 

giderek daha fazla ağırlık kazanmış, bir çok noktada birbirlerine karşı 

çıkmalarına karşın ortak düşmana karşı ortak bir cephe kuran Descartesçılar ve 

Leibnizcilerin direncini aşamalı olarak yenmiştir” (Koyre, 1998: 206). 

Newtoncu bilimin Bu galibiyetinin ardında Descartesçıların Newton 

paradigmasının Mekanikçi Felsefeye bir tehdit oluşturmadığını anlamış 

olmalarının da önemli bir yeri vardır kuşkusuz. Her şeye rağmen, görünen 

tablo Descartesçıların ister istemez Newton paradigmasını kabul etmek 

zorunda kalmış olmalarıdır. Diğer taraftan astronomlar için Newton 

paradigmasından vazgeçmek zaten söz konusu bile olmamıştır. “Sonuç olarak, 

yaşanan yeni paradigmaya geçiş bilimsel bir devrimdir” (Kuhn, 1991: 103). 
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3.2.4.2. Yeni Devinim Paradigmasında Tanrı’nın Yeri 
 

Newton’a göre, evreni oluşturan, maddenin kendinden yapıldığı küçük, 

katı ve yok edilemeyen maddi parçacıkların devinimini sağlayan çekim 

kuvvetini yaratan Tanrıdır. “Newton, hem parçacıkların hem de çekim gücünün 

Tanrı tarafından yaratıldığını kabul ederek daha ileri çözümlemelere gitmekten 

kurtulmuştur” (Capra,1989: 66-67). Çünkü “Newton, yaşamında mekanik ve 

yerçekimi yasalarının arkasındaki nedenlerin açıklamasını kurmayı hiçbir 

zaman başaramamıştır” (Cushing, 2003:145).  

İyi bilindiği gibi cisimler yerçekimi, manyetizma ve elektrik çekimleri 
yoluyla birbirleri üzerinde eylemde bulunurlar... Bu çekimlerin  nasıl yerine 
getirilebileceğini burada irdelemeyeceğim. Çekim dediğim şey dürtü yoluyla, ya 
da bilmediğim bir başka araç yoluyla yerine getiriliyor olabilir. O sözcüğü 
burada yalnızca genel olarak nedeni ne olursa olsun cisimlerin birbirlerine doğru 
yönelmelerini sağlayan herhangi bir kuvveti belirtmek için kullanıyorum 
(Newton, Optics, 1952: 531).   

  

Newton’un ardılları, evreninin Tanrı kavramına başvurmaksızın, salt 

mekanik kavramlarla açıklanabileceğini düşünseler de, Newton, Tanrı 

kavramına başvurmaksızın evrenin açıklanamayacağı inancındadır. Nitekim, 

Newton fiziğinin temelini, onun uzay ve zaman hakkındaki metafizik 

düşünceleri oluşturur. Uzay ve zamanı tesis eden de Tanrıdır. Bu anlamda 

Tanrı her zaman her yerdedir. Uzay, Tanrı’nın mutlak varlığının, zaman ise 

Tanrı’nın öncesiz ve sonrasız olmasının bir göstergesidir. Tanrı ve madde 

ortadan kalksa dahi uzay geride kalacak tek şeydir. Üstelik Tanrının varlığı 

zorunlu olduğu için, uzayın yok olması düşünülemez. Bütün bunlardan dolayı, 

Newton'da Tanrı ve uzayın aynı ve özdeş olduğunu söylemek ve hatta “Newton 

doğaya Tanrıyı görmek için bakıyordu” (Dobbs/ Jacob, 2000: 21) demek yanlış 

olmayacaktır. 

...evreni Tanrının bedeni olarak ya da onun çeşitli parçalarını Tanrının 
parçaları olarak görmeyeceğiz. O biçimdeş bir Varlıktır, organları, üyeleri ya da 
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parçaları yoktur ve bunlar onun ana altgüdümlü ve Onun istencine hizmet eden 
yaratılarıdır; ve O onların ruhu değildir, tıpkı insanın ruhunun da şeylerin duyu 
organları yoluyla onun duyum alanına getirilen biçimlerinin ruhu olmaması gibi- 
bir alan ki, onları orada herhangi bir üçüncü şeyin araya girmesi olanaksız salt 
kendi dolaysız bulunuşu aracılığıyla algılar. Duyu organları ruhun şeylerin onun 
duyu alanındaki biçimleri algılayabilmesi için değil, ama yalnızca onları oraya 
iletmek içindir; ve Tanrının böyle organlara hiçbir gereksinimi yoktur, çünkü 
şeylerin kendileri açısından her yerde bulunur. Ve uzay sonsuza dek bölüne bilir 
olduğu için, ve madde zorunlu olarak her yerde olmadığı için, ayrıca Tanrının 
çeşitli boy ve betilerde, uzay karşısında çeşitli oranlarda, ve belki de değişik 
yoğunluk ve kuvvetlerde madde parçaları yaratabileceği, ve böylelikle Doğa 
yasalarını değiştirebileceği ve Evrenin çeşitli parçalarında çeşitli türlerde 
dünyalar yaratabileceği de kabul edilebilir. En azından bunlarda çelişkili hiçbir 
şey görmüyorum (Newton, Optics, 1952: 542-543).   

 
Newtoncu yaklaşıma göre Tanrı öncelikle parçacıkları, sonra bunlar 

arasındaki çekimi ve devinim yasalarını yaratarak bütün evrenin devinmesini 

sağlamıştır. Nitekim Newton’a göre ‘her madde parçacığı bir diğerini ters kare 

kanunu gereğince çekmektedir’. Yer Ay’ı nasıl çekerse, her gezegen de bir 

diğerini öyle çekmektedir. Güneş’teki madde miktarı, bütün gezegenlerin 

toplamından bin kat daha fazla olduğu için, o gezegenlerden ona yöneltilen 

çekimlerden etkilenmez. Bu yüzdendir ki, Güneş gerçektende sistemimizin 

hakimidir. Bu durumda Tanrı, dışsal bir yapıya bürünmektedir. Çünkü, 

“cisimleri devinime geçirmek için bir başka ilke zorunludur. Şimdi devinimde 

olduklarına göre, devinimi saklamak için bir başka ilke zorunludur” (Newton, 

Optics, 1952: 540). Bu açıdan bakılınca “Newton’un gezegenler sistemini bir 

düzen içinde tutmak için ilahi müdahalelere ihtiyaç duymuş” (Feyerabend, 

1995: 312) olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.  

Newton, Katolikliğe karşı çıkmasına rağmen, Kilise’nin Kutsal Kitap’ı 

gerçekliğin bir sınır koşulu yapmasını çok ciddiye almıştır. Nitekim Newton’a 

göre araştırmada iki kaynak kullanılmalıdır. Bunlar ‘Tanrı’nın Eseri’, 

‘Muhteşem evren’, ve ‘Tanrı’nın sözü’ (Feyerabend, 1995: 307). 

Feyerabend’in de işaret ettiği gibi “Tanrının planlarının keşfi için hem Tanrı 
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kitabından hem de Tanrı sözünden yararlanmış olan Newton için İncil hala 

önemli bir rol oynamaktadır” (Feyerabend, 1991: 59).  

Newton evreninde, Tanrının evreni sürekli ve aktif olarak iradesi ile 

desteklediği Descartes evreninden -Henri More gibi düşünürler, Descartes’ın 

Tanrısını sarayında oturmayan, başlangıçta maddeye devinim vermiş, fakat 

daha sonra Tanrısal dikkatini yarattıklarının üzerinden çekmiş bir krala 

benzetirler- (Dobbs/Jacob, 2000: 37) farklı olarak Tanrı dışsal bir yapıya sahip 

gibi görünse de,  çekim kuvvetinin sürekliliğini sağlaması açısından evreni 

sürekli etkileyen bir yanı da vardır. Bundan dolayı Newton “Tanrı ile 

yarattıkları arasında kişisel ilişkiler bulunduğunu benimseyerek Tanrı ile maddi 

evrenin sürekli ve canlı bir etkileşim içinde olduğunu koyutlar” (Feyerabend, 

1995: 181).      

Newton, fiziksel yaklaşımına ters düşmek kaydıyla, maddenin pasif 

parçalarındaki devinimin Tanrısal boyutunu kanıtlamanın simya aracılığıyla da 

olası olduğuna inanıyordu. Nitekim Newton’un, ilgi alanına giren diğer alanlar 

da, gerek doğrudan gerek dolaylı olarak din ile ilgili olduğu unutulmamalıdır; 

fakat bunlardan en az bir tanesinin temel amacı simya çalışmalarının amacıyla 

tamamen aynıdır. Bu alan, Kutsal Kitap’ın doğru yorumu ve tarihsel verilerle 

olan paralelliğini içeriyordu, çünkü böyle bir paralellik de, evrendeki tanrısal 

eylemi kanıtlayabilirdi. Bu konudaki genel kanı, Newton 1670’li yıllardan 

sonra Kutsal Kitap’taki kehanetler üzerinde çalışmaya başlamış olduğu ve 

1727 yılında ölene dek bu konuda çalışmış olduğuna inanılmaktadır (Dobbs/ 

Jacob,2000:49).   
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3.2.5. Olağan Bilim Etkinliğinde Newton Paradigmasının Olgu Düzeyinde  

İncelenmesi ve Paradigmayı Güçlendiren  Yeni Gelişmeler 
 

Newton kuramının paradigma olarak kabul edilmesinin ardından 

gerçekleştirilmeye başlanan olağan bilim etkinliklerindeki en önemli  çalışma, 

kuramın olgu düzeyinde incelenmesi, başka bir deyişle kuramın doğrudan 

doğanın henüz incelenmemiş kısımları ile karşılaştırılmasıdır. Çünkü kuramın 

tüm doğa olaylarını, tüm evreni tek tek ele alıp incelemiş olması beklenilir bir 

durum değildir.    

...bilimsel kuramın, özelliklede egemen anlatım tarzları matematik olan 
kuramların, doğrudan doğruya doğa ile karşılaştırılabildikleri uygulama alanı çok 
azdır... Kuram ve ölçme konusunda beklenen uyumu daha da artırmak yada bir 
uyum olabileceğinin hiç değilse gösterilebileceği yeni alanlar bulmak deneyci ve 
gözlemcilerin yeteneklerini ve düş güçlerini sürekli olarak zorlar... Doğa ile 
kuram arasındaki uyumu gittikçe daha da yakınlaştırmak için muazzam bir 
çabaya ve dehaya gerek vardır (Kuhn, 1991: 56-57). 

 
Evrensel çekim yasasının sağladığı geniş çerçeve içinde, Newton’un 

kendisi başta olmak üzere,  tüm gezegenlerin, uyduların, kuyruklu yıldızların 

devinimleri  ve hatta gel-git olayı dahi en küçük ayrıntılara dek açıklama 

olanağı bulmuştur. Daha önce pek anlaşılmayan veya bir tür gözlem hatası 

sayılan yörünge sapmaları bile bu ilkenin ışığında beklenir olgulara 

dönüşmüştür. Hatta, teorinin yüksek açıklama ve öngörü gücü sayesinde henüz 

bilinmeyen gezegenlerin gözlemi bile yapılmıştır. Bu ölçüde güçlü ve kapsamlı 

bir teorinin tarihte bir başka örneğini bulmak zordur.  

Bu anlamda, kuram ile doğa arasındaki uyumun ilk ispatını kuyruklu 

yıldızlılar konusunda görürüz. Gerek Newton, gerekse Edmund Halley (1665-

1742) kuyruklu yıldızlarında, gezegenler etrafında elips yörüngelerde dolaşan 

gök cisimleri olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koymuşlardır. Sonuçta diğer 
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gök cisimleri gibi onların da evrensel çekim yasasına ve Kepler yasalarına 

uygun olarak devinmekte olduğu anlaşılmıştır.   

“Bir paradigma eğer yarışı kazanacaksa, bir miktar ilk taraftar bulmak 

zorundadır” (Kuhn, 1991: 150). Newton paradigmasının ilk taraftarlarından biri 

de Halley’dir. Halley, Newton’un çekim yasasını kullanarak, 1531’de, 1607’de 

ve 1682’de görülen kuyruklu yıldızların aynı kuyruklu yıldız olduğunu 

anlamıştır. Halley’in, bu kuyruklu yıldızın, Jüpiter’in çekim kuvveti etkisindeki 

eliptik yörüngesi üzerinde bir tam devinimini 75 yılda tamamlamakta olduğunu 

saptamakla kalmamış, aynı zamanda, bu kuyruklu yıldızın 1758-59’un kış 

aylarında yeniden görüleceğini öngörmüştür (Hall, 1963: 164). “Özellikle 

yerçekimi yasaları gereği Halley Kuyrukluyıldızı 1758 yılında geri geldiğinde 

Newton’un matematik yasalarını dramatik bir biçimde doğrulamıştı” (Dobbs/ 

Jacob, 2000: 84). Dramatikti, çünkü bu öngörüsünün doğru çıktğını, Haley 

görememiştir. 

Bir sonraki büyük adım 18. yüzyılın ikinci yarısında Thomas Wright, 

Laplace ve Herschel’den, gök mekaniği ile ilgili problemlerin Newton’un 

Principia’sı yoluyla çözülebileceği yönünde gelmiştir (Hall, 1963: 165). 

William Herschel (1578-1657) 1780’den 1820’ye uzanan çalışmalarındaki, 

paralksları77 saptamak amacıyla, diferansiyel bir yöntemle açısal olarak 

                                                           
77 Astronomik bir terim olan paralaks, yakın bir yıldızın gökyüzünde uzak yıldızlara (Arkafon 
Yıldızları) nazaran konumunu değiştirmesine verilen addır. İki farklı noktadan gözlenen cismin 
konumunda oluşan değişimi ifade eder. Bu yolla dünyanın devinip devinmediği anlaşılmaya 
çalışılmıştır. Ayrıca paralaks, evrendeki uzaklıkları bilmemiz açısından bir anahtardır. Bunun 
için yakın yıldızlar, evrendeki diğer cisimlerin uzaklıklarını hesaplamak için basamak taşları 
olarak kullanılır. Geometrik olarak, bir yerkürenin merkezinden evrendeki gökcisminin 
yüzeyinde bulunan bir gözlemciden çıktığı varsayılan iki doğrunun bir gök cisminin 
merkezinde birleşerek oluşturduğu düşünülen açıyı ifade eder. Iraklık açısı olarak da bilinir.  
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birbirine yakın, gerçekteyse, görünür yarı çapları çok ayrı uzaklıklarda bulunan 

yıldızları karşılaştırmıştır. Beklenmedik bir buluşla kendi çekim kuvvetleri 

sayesinde birbirlerinden ayrılmayan çifte yıldızlarında evrensel çekin yasasına 

ve Keplerin yasalarına göre devindiklerini anlamıştır (Sencer, 1998: 55-56). 

Evrensel çekim yasası doğrultusunda Güneş Sistemi’nde iki yeni gezegen 

keşfedilmesi yeni paradigmaya olan güveni artırmıştır. Newton, Kepler’ in 

deneysel yolla bulduğu gezegenlerin devinimine ilişkin üç yasanın, kendisinin 

ortaya koyduğu üç genel hareket yasası ile kütle çekimi yasanın sonucu 

olduğunu göstermişti. Kütle çekimi yasasının olguları açıklama ve öngörme 

gücü sayesinde, birbirlerinden bağımsız olarak çalışan İngiliz astronom 

J.C.Adams ile Fransız astronom U. J. Le Verrier’inin Uranüs gezegeninin 

yörüngesinde gözlenen tedirginliklerden yola çıkarak, bunlara neden olduğu 

varsayılan ve henüz keşfedilmemiş bir gezegenin varlığını ve yerini ortaya 

atmışlardır. Adams ve Le Verrier’inin belirlediği yerin çok yakınında bir yerde 

Johan Galle’nun 1846’da teleskopuyla keşfettiği sekizinci gezegen olan bu 

gezegene Neptün adı verilmiştir. Neptün’ün yörüngesinde tespit edilen 

aksamaların ardından yapılan hesaplamalar ise, tespit edilen yerde Pülüton’un 

var olduğunu ortaya çıkarmıştır (Sencer, 1998: 58-63).  

Bütün bu çalışmalar paradigmatik şemadaki olağan bilim etkinliklerini 

oluşturmaktadırlar. Gezegen devinimlerinde görülen aksamaların Newton 

paradigmasına uygunluğunun ortaya konulması; 

...sanki doğanın paradigmanın sağladığı, önceden hazırlanmış ve pek az 
değiştirilme olanağı bulunan bir kutuya zorla yerleştirilmesi gibi görünür. Çünkü 
olağan bilimin amacının hiçbir parçası doğadan yeni tür görüngüler çıkarmak 
değildir. Aksi halde yeni tür görüngüler paradigmadan vaz geçmeyi 
gerektirebilir. Oysa olağan bilim etkinliği içerisinde bulunan bilim adamlarının 
esas amacı yeni kuramlar icat etmek olmadığı gibi, başkaları tarafından icat 
edilenlere de pek hoş görüyle bakmazlar (Kuhn, 1991: 55). 
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 Sonuç olarak bu aksamalar olağan bilimin çözülmesi gereken 

bulmacalarından başka bir şey değildir. 

Ortaya atılmış yeni bir kuramın, bilim adamları tarafından, derhal 

paradigma olarak kabul edilmesi düşünülemez. Bu kabulün gerçekleşmesi için 

zaman içerisinde yapılacak olan yeni keşiflere ve ispatlara ihtiyaç vardır. 

Unutulmamalıdır ki “Newton’un çalışmaları Principia’nın yayınlanmasından 

sonra geçen yarım yüzyıldan fazla bir zaman için, özellikle Avrupa kıtasında, 

genel olarak kabul edilmemiştir” (Kuhn, 1991: 145). Bu yüzdendir ki, henüz 

gözlenmediği halde yeni bir gezegenin varlığının tespit edilmesi ve daha 

sonradan yapılan gözlemlerin bu öngörüyü ispatlaması, Newton 

paradigmasının kabul görmesi açısından son derece önemli bir etki yapmıştır. 

Çünkü, “yeni paradigma eskisinden göze çarpar ölçüde daha büyük bir nicel 

kesinliğe ulaşabildiği zaman özellikle olasılık kazanır” (Kuhn, 1991: 147).  

Yeni kuramın çözdüğü, eskiden beri bilinen ama daha önce 

çözümlenememiş olan bir başka olgu ise, Merkür’ün yörüngesinin Güneş 

çevresindeki yalpalamasıdır. Sonuçta “Newton’un, nicel astronomik gözlemleri 

tahmin etmedeki başarısı kuramın, daha akla yatkın olan fakat hepside niteliğe 

ağırlık vermiş olan rakiplerine karşı yengisinin belki de tek başına en önemli 

nedenidir” (Kuhn, 1991: 147).  

Newton kuramı astronomide olduğu kadar kimyada da etkili olmuştur. 

Dalton’un gazların fiziksel davranışları üzerine oluşturduğu hipotezlerini 

kullanarak, fizik ve kimyanın kavramsal birleşimi işini kolaylaştıran kesin bir  
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atomsal kimya kuramını geliştiren 19. yüzyıl kimyacıları78 sayesinde 

Newtoncu mekanik makroskopik cisimlerin tasvirinin çok ötesine geçmiştir. 

Bu sayede Isı ve ses fenomenleri de dahil olmak üzere katı, sıvı ve gazların-

davranışları, ilksel maddi parçacıkların devinimine bakılarak başarıyla 

açıklanmıştır. 18 ve 19. yüzyılların bilim adamları için mekanistik modelin bu 

akıl almaz başarısı, doğa olaylarının nihai kuramı olan Newtoncu devinim 

yasalarına ve Newton mekaniğine göre işleyen, gerçekteyse koca bir mekanik 

sistem şeklindeki evrene olan inançlarını teyit etmişti (Capra: 1989 ,69).   

Kuramın doğaya uyumunun, Newton’dan sonra gelenler için çok önemli 

kuramsal sorunların kaynağını oluşturduğu anlaşılmaktadır. Buna verilebilecek 

bir başka örnek ise, eş zamanlı olarak bir birinin çekimine kapılmış ikiden fazla 

nesnenin devinimlerini ele alabilmek için, ya da yörünge sapmalarındaki 

kalıcılığı incelemek için bazı kuramsal tekniklere ihtiyaç duyulmuş olmasıdır. 

Bu gibi sorunlar 18. yüzyıl boyunca ve 19. yüzyılın başlarında Avrupa’nın en 

iyi matematikçilerinin çoğunu meşgul etmiştir. Euler79, Lagrange80, Laplace81 

                                                           
78 Atomsal kimya kuramını geliştiren 19. yüzyıl kimyacıları arasında ilk akla gelenler; 
“Molekül gram” adı verilen madde miktarındaki molekül sayısını hesaplayarak Dalton’u 
tamamlamış olan Avogadro (1776-1856), enerji kütle ilişkisini kuran, elektronu ve katot ve 
katot ışınlarının, en hafif atomların kütlesinden çok daha az bir kütleye sahip olduğunu bulan, 
X ışınlarının, havada yol açtığı elektrik yükünü ölçmüş olan J. J. Thomson (1856-1940) 
Thomson’ın örencisi, atom çekirdeğini parçalayan Ernst Rutherford (1871-1937), atomları 
bulan değil ama onları gerçekliğini kesin bir biçimde gösteren Jean Perrin (1870-1942) dir. 
79 Büyük bir matemetikçi olan Euler (1707-1783), Newton’un bir parçacığın devinimi ile ilgili 
yasalarından, katı bir cismin devinimine ait genel ilkeler çıkarmıştır. Yasa niteliğindeki bu 
genel ilkeler, denge çarklarının (gyroscopes) devinimlerini, topaçların dönmesini, havada 
dönerek ilerleyen bir golf topunun uçuşunu, yerkürenin ekseninde meydana gen eğilme ve 
kayma devinimlerini ve benzer başka devinimleri kapsamına almıştır. Kısaca Euler, Newton 
yasalarının, katı cisimlerin devinimine uygulanması için nasıl genelleştirilmesi gerektiğini 
göstermiştir.  
80 Lagrange (1736-1813) Euler’den çok daha ileri giderek bu yasaların tasavvur edilebilecek 
en genel sistemleri kapsayacak biçimde geliştirmiştir. 
81 Pierre Simon De Laplace’nin (1749-1827) önemi Newton mekaniğini yetkinlik düzeyine 
çıkarmasıdır. Matematik gök bilim üzerine çok teknik bir deneme olan Traite de Mecanique 
Celeste (Gök Mekaniği) adlı kitabıyla ünlüdür. İşe Galileo, Newton ve Huygns’in başlamış, o 
bulguların bağlamlı bir sonuca varmasını sağlamıştır. 
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ve Gauss82 en parlak çalışmalarını Newton paradigması ile uzay gözlemleri 

arasındaki benzerliği geliştirmeyi amaçlayan sorunlar üzerinde 

gerçekleştirdiler. Bu isimlerden birçokları, bir yandan da, gerek Newton’un, 

gerek mekanikte çağdaşı olan Avrupa okulunun yapmaya dahi 

yanaşamayacakları türde uygulamalar için gerekli olan matematik bilgisini 

geliştirmeye çalışıyorlardı.   

 

                                                           
82 Carl Friedrich Gauss (1777-1855) sayılar teorisi üzerine yazmış olduğu ilk büyük eseri 
“Disquistiones Aritmeticae” (Aritmetik Araştırmaları) ona ün kazandırmıştır. Gauss’tan önce 
Euler, Lagrange ve Monge bazı eğrisel yüzeyleri incelemişlerdi. Fakat, Gauss daha genel 
olarak incelemiş ve diferansiyel geometrinin birinci büyük devresi böylece doğmuştur. 
Gauss’un  yazdığı eserler yılara göre şöyle sıralanabilir; (1800-20) astronomi, (1820-30) 
jeodezi yüzeyler kuramı, konforlu dönüşümleri, (1830-40) fizik, matematik, elektromanyetizm, 
yerkürenin manyetizmi ve Newton kanunlarına göre çekme kuramı, (1841-55) durum 
geometrisi ve karmaşık değişkenli fonksiyonlar, bu fonksiyonlara bağlı geometri dallarında 
çeşitli eserler.   
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3.2.6. Aristoteles ve Newton Paradigmalarının Eş Ölçülemezliğinin Nedenleri 
 

Kuhn’un paradigmatik yaklaşımı, bilimim tarih içerisindeki seyrinin 

devrimsel bir karakter gösterdiği üzerine kurulmuştur. Devrim, genel olarak 

yerleşik sistem yapısını tümüyle değiştiren, köklü, hızlı ve kapsamlı dönüşüme 

verilen addır. Kuhncu yaklaşımda, sistemde aniden gerçekleştirilen, temelli 

değişim ve dönüşüm, bir başka deyişle geleneksel olanın yerine yenisinin 

konulması anlamına gelmektedir. Klasik bilim felsefesi olarak ifade 

edebileceğimiz, bilimin gelişim modelini yavaş yavaş gerçekleşen evrim 

süreciyle özdeşleştiren olgucu anlayış, bilimin, tarihsel süreç içerisinde artarak 

gelişen kümülatif bir bilgi olduğu, bilimsel ilerleme sürecinin hep artan, ileriye 

doğru gelişen, eskinin doğrularına yeni doğrular katan bir süreç olduğu, bilimin 

düzgün doğrusal bir ilerleme süreci sergilediğini iddia etmiştir. Bu yüzdende 

gerek bilimsel teoriler gerekse kavramlar bir birleriyle pekala 

kıyaslanabilmektedirler. 

Oysa devrim yeniden inşayı gerektirir. Eskinin yıkılıp bambaşka bir 

yeninin yapılması söz konusudur. Eski ile yeni gerek bilimsel teoriler gerekse 

bilimsel kavramlar bakımından asla kıyaslanamazlar. Bu yüzden Kuhn, 

kendisini çoğu eleştirmenlerinden ayıran merkezi sorunlar takımının eş 

ölçülemezlik konusu olduğunu düşünür (Kuhn, 1992: 326).    

Birbirini izleyen iki teorinin birebir kıyaslanması, en azından, içinde her 

iki teorinin empirik sonuçlarının da kendilerinden hiçbir şey kaybetmeksizin 

veya değişikliğe uğramaksızın birbirlerine tercüme edilebileceği bir dil 

gerektirir. Oysa Kuhn ve Feyerabend böyle bir dilin bulunmadığını iddi edeler. 

Çünkü, “bir teoriden diğerine geçilirken kavramlar anlamalarını veya 
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uygulanabilirlik şartlarını karmaşık tarzlarda değiştirirler” (Kuhn, 1992: 327). 

Örneğin Aristoteles devinimi doğadaki düzensizliğin, düzenlilik haline ulaşma 

çabası olarak kabul ederken, Newton devinimi salt mekanikçi bir yaklaşımla 

‘yer değiştirme’ olarak ele alır. Devinimsizlik Aristoteles’te devinen cismin 

doğal yerine ulaşmış olmasını ve mükemmelleşmiş olduğunu gösterirken, 

Newton’da devinimsizlik ile devinim arasında bir fark yoktur ve devinim veya 

devinimsizlik halinde cisimde herhangi bir değişim söz konusu değildir. 

Aristoteles için kuvvet olmadan devinim olamazken, Newton’da kuvvet ancak 

devinimin yönünü ve hızını değiştirmeye yarayan bir öğedir. Aristoteles için 

kuvvet ancak temasla cisme aktarılabilirken, Newton’da, temas olmadan da 

kuvvet uygulanabilme durumu, yani uzaktan etki söz konusudur.   

Eski ve yeni paradigmaların kullandıkları söz dağarcığı da büyük ölçüde 

aynı terimlerden oluştuğu için, aralarındaki iletişimin eksik kalması kaçınılmaz 

olur. Bunun sonucu olarak, herhangi bir kuramın diğerine olan üstünlüğünü 

ortaya koymaya olanak yoktur. Böyle bir tartışmaya girilse bile, eş ölçüye 

vurulamayan kuramları savunanlar birbirleriyle hiçbir şekilde iletişim 

kuramayacaklardır (Kuhn, 1991: 178). Örneğin, zaman, uzam, devinim 

Aristoteles’te tüm evren için tek tip iken, Newton’da mutlak ve göreli olarak 

ikiye ayrılmıştır.  

Paradigmalarının eş-ölçülemezliğinin bir diğer nedeni, taraftarların, farklı 

dünyalarda bilim yapmakta olmalarıdır. Ayrı dünyalarda uygulama yapan iki 

grup bilim adamı aynı şeye baktıklarında bile farklı şeyler görürler (Kuhn, 

1991: 145). Nitekim, Dünya, Aristoteles için evrenin merkezinde ve devinimsiz 

olarak bulunan, tüm gezegenlerin onun etrafında devinmekte olduğu bir yapıya 
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sahipken, Newton için Dünya diğer gezegenler gibi Güneşin etrafında 

devinmekte olan, sıradan bir gökcismidir. Evren, Aristoteles’te Ay’ın 

oluşturduğu bir sınırla iki ayrı doğaya sahip, farklı yasaların hüküm sürdüğü bir 

yapıya sahipken, Newton için tek bir evren, tek bir doğa, tek bir yasa söz 

konusudur.  

Bu doğrultuda Yeni paradigma olan Newton paradigması kapsamında 

eski terimler, kavramlar ve deneyler birbirleriyle yeni ilişkiler içine 

girmişlerdir. Bu durumda yapılmaya çalışılacak bir kıyaslamanın kaçınılmaz 

sonucu, ‘yanlış anlama’ diyebileceğimiz durumun baş göstermesidir (Kuhn, 

1991: 144). Rakip paradigmalar arasındaki kıyaslanamazlığın ilk olarak 

“iletişim alanında fark edilmesine karşın, sadece dile ilişkin sorunlar olduğu 

yanılgısına düşülmemelidir. Bu sorunun güçlük çıkaran terimlerin yeni 

tanımları üzerinde anlaşmaya vararak çözümlenmesine de olanak yoktur 

(Kuhn, 1991, 180). “Kısaca söylenirse, bir iletişim kopukluğu geçiren tarafların 

yapabileceği en doğru şey, birbirlerini farklı dil topluluklarının üyeleri olarak 

kabul edip çevirmenliğe oturmalarıdır” (Kuhn, 1991: 180). Bu sayede her bir 

taraf, diğerinin kuramını sonuçlarıyla birlikte kendi diline çevirmeyi ve aynı 

zamanda diğer kuramın geçerli olduğu dünyayı kendi diklinde betimlemeyi 

öğrenmiş olur. Zamanı geçmiş eski kuramları ele alırken bilim tarihçilerinin 

yaptığı da (yahut yapması gerekende) budur (Kuhn, 1991, 181)... Fakat “bir 

kuramı veya dünya görüşünü kendi diline çevirmek onu kendine maletmekle 

bir değildir (Kuhn, 1991: 181). Bunun için “insanın o dünyada yaşaması, daha 

önce yabancı bir dili çevirmekle kalmayıp, o dilin dünyasında düşünmesi ve 

çalışması” gerekir (Kuhn, 1991: 182).      
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Aristoteles ve Newton paradigmaları gibi birbirlerinden çok farklı 

kuramların tarafları farklı dil-kültür topluluklarının üyeleri gibidir. Bu koşutluk 

görülebilirse, bir anlamda her iki topluluğunda haklı olduğu sonucunu 

çıkarılabilir.  
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SONUÇ 

Çalışmamızın birinci bölümde, konumuzla ilintili olan bilim 

felsefesindeki temel yaklaşımların, Kuhncu bilim anlayışıyla karşılaştırmayı 

sağlayabilmek amacıyla incelemesi gerçekleştirilmiştir. Olguculuk 

çerçevesinde örülmüş olan inceleme, olguculuğun ne olduğu, eksikleri, bu 

eksikler doğrultusunda gelişen yeni arayışlar ve bu arayışların sonucunda 

ortaya çıkan yaklaşımlar şeklinde geliştirilmiştir.  

Kuhn’un bilim anlayışının, devinimin gelişim evrelerine uygunluğunun 

ortaya konulmuş olduğu ikinci bölümde, devinim çalışmalarındaki bilimsel 

gelişimin Antik Yunan’da başlayan serüvenin, Hellenistik dönem, Geç Antik 

Çağ, İslam ve Hıristiyan uygarlıklarını kapsayan Orta Çağ’daki incelemesi 

yapılmış, üçüncü bölümde ise, Yeni Çağ’da gerçekleşen “devrim” ve bu 

devrimin getirdiği “yeni paradigma”nın incelemesi yapılmıştır. 

Kuhncu bir yaklaşım çerçevesinde, devinimin tarihsel seyrini ortaya 

koymayı hedeflemiş olan bu çalışma, geleneksel bilim anlayışının dışında 

bulunmaktadır. Gerek bilimin varoluş koşulları, gerekse yapısı ve bilim 

adamının işlevi üzerine verilmiş olan örnekler olgucu yaklaşım çerçevesinde 

gelişmiş olan bilim imgesini sarsıcı niteliktedir. 

Olgucu eğilimleri ağır basan bilim felsefecilerinin çabaları sürekli olarak 

bilim ile bilim olmayan arasında bir sınır çizmeye yöneliktir. Ancak Kuhncu 

yaklaşım bu tür girişimlerin önünde bir engel oluşturmaktadır. Çünkü Kuhn’da, 

böyle bir ölçüt yoktur, hatta böyle bir ölçütün verilebileceği konusunda 

umutsuz bir tutum söz konusudur. 
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Kuhn, temelde bir gerçekliği kesinlikle kabul eder. Ancak bu gerçekliğe 

dolaysız olarak ulaşılamayacağını düşünür. Gerçekliğe dolaylı ulaşılmasını 

sağlayan araçlar, yani düşünce, dil (ve bilimsel kuram) dış dünyayı yalnızca 

betimleyici değil, aynı zamanda kurucu bir işleve sahiptir. Bu gerek devinimin 

ilk paradigması olan Aristoteles kuramında, gerekse ikinci paradigma olan 

Newton kuramında açıkça görülmektedir.  

Tarafsız bir gözlem dili olamayacağından dil dış dünyanın kurucusudur. 

Çünkü kuram, devinimin her iki paradigmasında da görüldüğü gibi, en temel 

anlamdaki gözlem önermelerine, hatta olguların gözlenmesine bile sızmıştır. 

Kuramca bilinmeyen hiçbir etkinlik yoktur. Ancak, buradaki kuram kavramı 

geniş anlamlıdır; bir takım inanç yapılarını, metafizik ve mistik öğeleri, grup 

değerlerini ya da bireysel değerleri de içermektedir. Bu nedenle, “kuram” en 

genel olması nedeniyle kendisinin altındakileri sıkı sıkıya belirlemiştir. 

Kuramın kendi altındakileri sıkı sıkıya belirliyor olması bu kuramı benimsemiş 

olan insanların o kuramın kavramsal kafesi içinde yaşıyor olmaları sonucunu 

doğurmuştur. Kuram, içinde yaşadıkları dünyayı taraftarlarına bir anlamda 

dikte etmiştir. Böylece ortaya çıkan tarihsel seyir, kuram ile eylemin zorunlu 

ve sıkı birlikteliğini  vurgulayan, bilime ve onun tarihine görelilikçi bir 

yaklaşımla bakan bir karakter ortaya koymuştur. 

Kuhncu bakış açısında bilimsel bilginin üreticisi ve taşıyıcısının birey 

değil, bilimsel topluluk olduğu ortaya çıkmıştır. Bu tavır, alışılmışın dışına 

çıkarak bilimin toplumsal ve kültürel boyutlarını ortaya koymuştur. Gerek 

Aristoteles gerekse Newton paradigmalarının oluşturduğu sosyokültürel yapı 

içerisinde artık usçuluk da olduğu gibi kurallara da ihtiyaç yoktur, çünkü 



 327

burada bir bilim yapma kültürü, bir bilim yapma alışkanlığı vardır. Kurallara 

ihtiyaç yoktur, çünkü bilimsel etkinlikleri yürüten birey bilim adamının ussu 

değil, paradigmanın önceden belirlemiş olduğu kurallardır. Bilim adamı da 

ancak bu kuralları izleyerek başarıya ulaşabilir. Son noktada ussal yapının da 

toplumun, içinde bulunulan topluluğun bir ürünü olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Ussal yapı, sahip olduğu kategorileri, dış gerçekliğe yaklaşım biçimini ve 

işleyiş tarzını içinde oluştuğu toplumdan almaktadır. Dolayısıyla bilimin tekil 

bir yapıp etme etkinliği olmadığı; bireylerin ussal yapısından kaynaklanarak 

gelişmediği; varoluş ve ilerleme koşulunun “bilimsel topluluk” olduğu ortaya 

çıkmaktadır. 

Kuhncu bakış açısıyla ortaya konulmuş olan devinimin tarihsel seyrinde 

ortaya çıkmış olan olağan bilim dönemleri kendi içine kapalı ve sınırlıdır. 

Paradigmal bakış açısının olağan bilim döneminde adetleri, alışkanlıkları ve 

grubu gözettiği görülmüştür; birey bilim adamının yapabileceği en kötü şey 

belki de bu adet ve alışkanlıkları çiğnemek olacaktır. Çünkü bilim yapmak bir 

gelenek bağlamında mümkündür; olağan bilimsel süreçte geleneksel bir 

etkinliktir. 

Kuhncu yaklaşımın ana kavramı olan paradigma kavramı en genel 

anlamda bakıldığında temel kültürel yapıları içeriyor gibi görünmekle birlikte, 

daha dar bir açıdan bakıldığında tek bir konu üzerinde çalışmakta olan bilim 

adamına yol gösteren bir dayanak noktası olarak görünmektedir. Ancak bu 

dayanak noktası o kadar genel ve açımlanmaya müsaittir ki, bilim adamı ‘bilim 

adamı sezgisi’yle kendine bir başlangıç olarak seçtiği bu aletin, yapının, 

modelin işine yaradığını gördüğü anda bundan kaynak alarak sürdürdüğü 
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çalışmaları sonucunda elindeki modeli olabildiğince, en son sınırlarına kadar 

genişletme çabası içine girmiştir.  

Bu çaba sonucunda oluşan büyük yapı belki de yeni bir bilim dalının 

oluşması anlamına gelebilir. Ya da mevcut bir bilim dalı içinde bu yapının 

ortaya çıkması bu bilim dalının bir alt disiplininin  oluşmasını sağlayabilir. 

Sonuçta, devinim çalışmalarında da görüldüğü gibi, bilim sürekli daha fazla 

uzmanlaşmaya doğru gitmektedir. Uzmanlık alanlarının artması ise 

paradigmaların sayısının artmasına yol açmıştır.  

Denilebilir ki, paradigmalar en genel anlamıyla bir bütün olarak dünya 

görüşü anlamına gelmekle birlikte, kendi içerisinde bir bütün oluşturan her 

yapının da oluşturucusu, temel dayanağı durumundadır. Dolayısıyla paradigma, 

bir yapıyı, o yapı yapan bütün özelliklerin taşıyıcısı durumundadır. 

Karşı çıkanlar olsa da bilim içinde bulunduğu sosyal, kültürel ve 

ekonomik ortamdan bağımsız bir etkinlik değildir. Bununla birlikte böyle bir 

bilimsel anlayışın, olağan bilim bağlamında, tam anlamıyla otomatlaşmış bilim 

adamlarının oluşmasına yol açmadığı da kolaylıkla söylenemez.  Her ne kadar 

muhafazakar bir tutumla bilim adamının topluluğa bağlılığı önemle vurgulasa 

da, bireyin kendi özellikleri ve yetenekleri de Kuhncu yaklaşımda dışlanmaz; 

bu bakış açısının daha çok vurguladığı şey, bilim adamının bir otomat olduğu 

değil, aldığı eğitim süreciyle içinde bulunduğu toplum tarafından belli bir 

sosyalleştirme işlemine tabi tutulduğudur. 

Kuhncu tavır, devinimdeki ilerlemenin yalnızca olağan bilim 

dönemlerinde, tartışmasız ve kendinden emin olarak gerçekleşmiş olduğunu 

ortaya koymuştur. Devinim alanındaki ilerlemenin olağan bilim içerisinde 
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gerçekleştiğinin anlaşılması, bilimsel ilerlemenin sürekli ilerleme düşüncesi 

yerine kırılmalara yol açtığını düşündürmekte; bu da geleneksel olarak kabul 

gören sürekli ilerleme düşüncesinin doğru olmadığını, bunun yerine bilimde 

tarihsel gelişimin kırılmalarla gerçekleştiğini göstermektedir.  

Devinimin tarihsel seyir içindeki gelişiminin devrimler yoluyla 

gerçekleştiği ortaya çıkmıştır. Çünkü, Kuhncu tavır bilimsel devrimleri, 

birikimci olmayan ama gelişimci bir sürecin parçaları olarak kabul eder. Bu 

anlamda bilimsel gelişim sadece devrimci dönüşümlerle mümkün olacaktır. 

Zira hiçbir sistem ya da kuram kendine hedef aldığı sorunların hepsini 

yine kendi öncellerinde çözemez. Sonunda daima, bir üst düzeye ve farklı 

öncüllere geçme dinamiğini, yani zorunluluğunu da kendi içinde taşır. Bilimsel 

devrimlerin anlamı budur. Kuhncu tavrın, görelilikçi çıkış noktasına rağmen, 

bu çalışmada gerek bilgi ortamında, gerek öznenin sosyal çevresinde ve 

gerekse bilginin mantığında bu açık ucun, bu özgürlük çıkışının bulunduğunu 

ortaya  koyması, belki de en önemli yanlarından biridir. 

Devrimlerin, kırılmaların veya sıçramaların olmadığı, düz bir çizgi 

halindeki ilerlemenin hüküm sürdüğü bir bilimsel gelişme modeli, başka tür 

bilgi tarzlarını yok eden, bir kenara iten ilerlemelerdir. Zaten bu durum olgucu 

yaklaşımında çözemediği bir sorundur. Halbuki Kuhncu yaklaşım farklı bilgi 

türlerinin eş değerde, aynı gerçekliğe sahip sonuçlar verebileceğini ortaya 

koymaktadır. Tarih bu şekilde, usçu teknik düşüncelerin yok ettiği farklı biliş 

tarzlarıyla doludur. Bunun nedenlerinden biri bilgiyi farklı amaçlarla kullanma 

eğilimlerinin çatışmasıyla meydana gelen uygarlık seçimleridir. Nasıl bir 

uygarlık diğerine egemen olmuşsa, bir bilim tarzı da diğerine baskın çıkmıştır.  
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Batı uygarlığının ve olguculuğun birlikte ortadan kaldırmaya çalıştıkları 

batılı olmayan uygarlıklar ve bilim anlayışları, batının belirlediği yazgının, 

insanlığın ve bilimin kaçınılmazı olmadığını, insanlık için farklı çıkış yoları ve 

yöntemlerinin de olabileceği düşüncesinin doğmasına yol açması Kuhncu 

tavrın diğer bir önemli sonucudur. 



 331

KAYNAKÇA 
 

1) Ackrıll, J. L. Aristotle’s Categories and De İnterpretatione, Oxford At 

The Clarendon Press, 1963. 

2) Açıkgenç, Alparslan. Sadrettin Şirazi’de Hareket Nazariyesi, İslami 

Araştırmalar (The Journal İslamic Research), sayı: 2, Ekim, 1986.  

3) Akarsu, Bedia, Felsefe Terimleri Sözlüğü, Dördüncü Baskı, İnkılap 

Kitabevi, İstanbul, 1988. 

4) Andrade, E. N. DA C. Sir Isaac Newton Hayatı ve Eseri, çev.: Avni 

Yakalıoğlu, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1964. 

5) Aristoteles, Fizik, çev: Saffet Babür, İkinci Baskı, İstanbul, Yapı Kredi 

Yayınları, 2001. 

6) Aristoteles, Metafizik, çev: Ahmet Arslan, İstanbul, Sosyal Yayınları, 

1996.  

7) Aristoteles, Gökyüzü Üzerine, çev: Saffet Babür, Dost Kitabevi, Ankara, 

1997. 

8) Auguste, Comte, The Positive Philosophy. translated, by Abraham S. 

Blumbery, New York, AMS Press, 1974. 

9) Ayer, A. J., Language, Truth and Logic. Dover Publications, Inc, New 

York, 1952.  

10) Baker, Bernadette. Moving on (part 1): the physics of power and 

cirricilum history, pp: 157-177, in, Journal of Cirriculum Sutudies, 2001, 

Vol. 33, No. 2, Taylor and Francis Ltd. htt://www.tandf.co.uk/journals. 

11) Barnes, Barry, Bilimsel Bilginin Sosyolojisi, çev; Hüsamettin Arslan, Vadi 

Yayınları, Ankara, 1995. 

12) B. Jowet, M. A. Dialogues Of Plato, Dördüncü Baskı, Oxford At The 

Clarendon Pres, Cilt: 2, 1953. 

13) Brutt, Edwin Arthur. The Metaphtsical of Modern Physical Science, 

London, Printed in Great Britain by Lund Humphries, 1949. 

14) Butterfield, H. M.A. The Origins of Modern Science, New York, The 

Macmillan Company, 1960. 

 



 332

15) Capra, Fritjof, Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası, çev.; Mustafa 

Armağan, İnsan Yayınları, İstanbul, 1989.  

16) Carnap, R., Logical Syntax of Language. Rutledge, Kegan Paul Ltd., 

London, 1967. 

17) Carnap, R., Philosophical Foundations of Physics. Second Printing, Basic 

Books, Inc. New york, 1966. 

18) Carnap, R., Philosophy and Logic Syntax. Kegan Paul, Trench, Trubner 

Co. Ltd., London, 1935. 

19) Carnap, R., Testability and Meaning, 47-42 (Philosophy of Sciece) New 

Haven, Conn, Yale University, 1950. 

20) Copleston, Frederick, A History of Mediavel Philosophy, Methuen Co. 

Ltd. Londra, 1972. 

21) Copleston, Frederick, Felsefe Tarihi çev; Aziz Yardımlı, İdea Yayınevi, 

Ankara,1997 

22) Crombie, A. C. Augustine to Galileo, William Heinemann Ltd.1957. 

23) Cushing, James T. Fizikte Felsefi Kavramlar I Felsefe ve Bilimsel 

Kuramlar Arasındaki Tarihsel İlişki, çev; B. Özgür Sarıoğlu, Sabancı 

Üniversitesi, İstanbul, 2003.  

24) De Broglie, Louis, Yeni Fizik Kuvantaları. çev.: Yakup Şahan, Kabalcı 

Yayınevi, İstanbul, 1992.  

25) Demirel, Şahap, Uluslar Arası İbn Sina Sempozyumu Bildirileri, İbn Sina 

ve Kasri Meyil Kuramı, Başbakanlık Basımevi,  Ankara, 1984. 

26) Denkel, Arda, Bilgi ve Nesne. Felsefe Tartışmaları 3, Panorama Yayınları, 

İstanbul, 1988. 

27) Descartes, Rene, Felsefenin İlkeleri, çev.; Mesut Akın, İstanbul, 1998. 

28) Develioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopodik Lügat, 15. Baskı, 

Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara, 1998. 

29) Dobbs, Betty J. T. / Jacob, Margaret C., Newton ve Newtonculuk 

Kültürü, çev.; Gökçen Ezber,  İzdüşüm Yayınları, İstanbul, 2000. 

30) Doğramacı, İhsan. Uluslar Arası İbn Sina Sempozyumu Bildirileri, İbn 

Sina Yaşamının ve Çalışmalarının Bazı Yönleri, Ankara,  Başbakanlık 

Basımevi, 1984. 



 333

31) Duhem, Pierre, The Aim and Structure of  Physical Theory, New Jersey 

Princeton University Press, Princeton, 1954. 

32) Farabi, El – Medinetü’l Fazıla, Çev: Nafiz Danışman, Maarif Basımevi, 

istanbul, 1956,  

33) Feyerabend, Paul, Akla Veda, çev.; Ertuğrul Başer, Beşinci Basım, Ayrıntı 

Yayınları, İstanbul, 1995. 

34) Feyerabend, Paul, Özgür Bir Toplumda Bilim. çev.: Ahmet Kardam, 

Ayrıntı Yayınevi, 1991a, İstanbul. 

35) Feyerabend, Paul, Yönteme Hayır Bir Anarşist Bilgi Kuramının Ana 

Hatları. çev.: Ahmet İnam, Ara Yayıncılık, 1991b, İstanbul. 

36) Feynman, Richard, Fizik Yasaları Üzerine, çev.; Nermin Arık, İkinci 

Basım, Tübitak Popüler Bilim kitapları, Ankara, 1995. 

37) Galilei, Galileo. Two New Sciences, Translated By Henry Crew And 

Alfonso De Salvio, Dover Publications, New York, 1914. 

38) Grant, Edward, The Foundation of Modern Science in the Middle Ages, 

Cambridge Universitiy Press, London- New York- Melbourne, 1996. 

39) Grant, Edward, Physical Science in the Middle Ages, Cambridge 

Universitiy Press, London- New York- Melbourne, 1977. 

40) Grünberg, Teo, Thomas Kuhn ve Bilimsel Akılcılık, İnsan Bilimleri 

Dergisi, sayı 1/1, s.15-40, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınları,  

Ankara, 1982. 

41) Hall, A. Rupert. From Galileo to Newton 1630 -1720, Harper and Row, 

Publishers, New York And Evaston, 1963. 

42) Hammond, Robert, Farabi Felsefesi ve Ortaçağ Düşüncesine Etkisi, Çev: 

Gülnihal Külken, Uluğ Nutku, Alfa Yayınları, istanbul, 2001. 

43) Harre, Rom. Büyük Bilimsel Deneyler, çev; Kurtuluş Dinçer Ankara, 

1994. 

44) Hempel, Carl G., Philosophy of Natural Science. Prentice Hall, İnc., 

Englewood Cliffs, N. J. 1966. 

45) Herakleitos, Kırık Taşlar, çev: Alova, Bordo Siyah Klasik Yayınları, 

İstanbul, 2003. 



 334

46) Hull, L. W. H. History and Philosophy of Science, Longmans, Green And 

Co. 1959.  

47) Hume, David, Human Understanding, The Open Court Publishing Co. 

Chicago, 1927. 

48) Irzık, Gürol, İki Kuhn. Felsefe Tartışmaları 7. Kitap, Panorama Yayıncılık, 

İstanbul, 1990. 

49) Irzık, Gürol, Karl Popper’in Üç Dünya Kuramı ve Bilimsel Bilginin 

Nesnelliği. Felsefe Tartışmaları, 7. Kitap, Panorama Yayıncılık, İstanbul 

1990. 

50) Jeans, Sir James, Physics and Philosophy, Cambridge at the Univesity 

Press, Cambridge, 1946.  

51) Kaya, Mahmut, Kındi Felsefi Risaleler, Klasik Yayıncılık, İstanbul, 2002. 

52) Keat, Russel / Urry, John, Bilim Olarak Sosyal Teori. çev.: Nilgün Çelebi, 

İmge Kitabevi, 1994. 

53) Koyre, Alexander, Kapalı Dünyadan Sonsuz Evrene, İdea Yayınları, 

çev.; Aziz Yardımlı, İstanbul, 1998. 

54) Koyre Alexadre, Newtonian Studies, Printed in Great Britain for Chapman 

and Hall Ltd, London, 1965. 

55) Koyre, Alexandre, Yeni Çağ Biliminin Doğuşu (Bilimsel Düşüncenin 

Tarihi Üzerine İncelemeler), çev: Kurtuluş Dinçer, Gündoğan yayınları, 

Ankara, 1994. 

56) Kuhn, Thomas, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, çev: Nilüfer Kuyaş, Üçüncü 

Baskı, İstanbul, Alan Yayıncılık, 1991. 

57) Kuhn, Thomas, The Copernican Revolution (Planetary Astronomy in 

the Devolopment of Western Thought), Harvard University Press, 2002. 

58) Kuhn, Thomas, The Eessential Tension, The University of Chicago Press, 

Chicago, 1977. 

59) Kuhn, Thomas, Keşfin Mantığı mı Yoksa Araştırmanın psikolojisi mi? 

s; 1-29. Lakatos, İmre, Musgrave, Alan, Bilginin gelişimi ve Bilginin 

gelişimiyle ilgili Teorilerin Eleştirisi, Çev: Arslan, Hüsamettin, Pardigma 

Yayınevi, İstanbul, 1992. 



 335

60) Küyel, Mübahat Türker, Aristoteles Ve Farabi’nin Varlık Ve Düşünce 

Öğretileri, Ankara Ünivesitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları: 

188, Ankara, 1969.  

61) Lakatos, İmre, Bilimsel Kuramları Değerlendirme Sorunu: Üç 

Yaklaşım. 221-229, Çoğulculuğun Kuramcısı: Lakatos, Derleyen: Cemal 

Güzel, Bilim Ve Sanat Yayınları, Ankara, 1999. 

62) Lecreck, Ivor, The Philosophy of Leibniz and the Modern World, 

Vanderbilt  University Press, Nashville, 1973. 

63) Lektorsky, Victor, Özne Nesne Biliş. çev.; Şükrü Alpagut, Akış 

Yayıncılık, İstanbul, 1992.  

64) Lloyd, G. E. R, Aristotle: The Growth And Structure Of  His Thought, 

Cambridge At The University Press, 1968. 

65) Losee, John. A Historical Introduction on the Philosophy of Science, 

Oxford, 1972. 

66) Mach, Ernest, Bilgi ve Hata. Birinci Cilt, çev: Sabri Esat Ander, Devlet 

Basımevi, İstanbul, 1935. 

67) Magie, William Francis, A Sources Book İn Physics, Harvard Univesity 

Press, Cambridge, Massachusetts, 1965. 

68) Masterman, Margaret. Paradigmanın Doğası, s; 70-110. Lakatos, İmre, 

Musgrave, Alan, Bilginin gelişimi ve Bilginin gelişimiyle ilgili Teorilerin 

Eleştirisi, Çev: Arslan, Hüsamettin, Pardigma Yayınevi, İstanbul, 1992.   

69) McLean, George F.- Aspel, Patrick J. Ancient Western Philosophy: The 

Hellenic Emergency, Library of Congres Ctaloging-in-Pablication, 

Washington, 1997. 

70) Mill, Stuart John, Auguste Comte and Positivism. The Universty of 

Michigan Press, 1961.   

71) Musgrave, Alan, Sağduyu, Bilim ve Kuşkuculuk “Bilgi Kuramına 

Tarihsel Bir Giriş” . çev.: Pelin Uzay, Göçebe Yayınları, İstanbul, 1997. 

72) Nasr, Seyyed Hossein, İslamic Studies, Systeco Press, Beirut, 1967. 

73) Nasr,Seyyed Hossein, Science and Civilization in İslam, Harvard 

Üniversity press, 1968. 



 336

74) Nasr, Seyyed Hossein, Three Muslim Sages Avicenna – Suhrawardi – 

İbn ‘Arabi, Harvar Universty Press, Cambridge, Massachusetts, 1964. 

75) Newton, Isaac, Mathematical Principles of Natural Philosophy, Great 

Books Of Western World, translated; Andrew Motte, Ed.; Robert Maynard 

Hutchins, London, 1952. 

76) Oppenheimer, J. Robert, Değişim Geçişim Bir Bilim. s. 323-333. Edmund 

Blair Bolles, Galileo’nun Buyruğu. Çev: Nermin Arık, Tübitak Popüler 

Bilim Kitapları, 5. Basım, Ankara, 3003. 

77) Patrich, G.T.W. Bywater, I. Richards, Lewis, A. Heraclitus Of Ephesus, 

Argonaut, Inc., Publishers, Chicago, 1969. 

78) Pedersen, Olaf, Early Physics and Astronomy a Historical İntroduction, 

Cambridge Press, Cambridge, 1996. 

79) Planck, Max, Modern Doğa Anlayışı ve Kuantum Teorisine Giriş. çev.: 

Yılmaz Öner, Alan Yayıncılık, İstanbul, 1987. 

80) Poincare, Henri, Bilim Ve Varsayım. çev.: Fehmi Yücel, Milli Eğitim 

Basımevi, İstanbul, 1946. 

81) Popper, Karl, Bilimsel Araştırmanın Mantığı. çev.: İlknur Aka-İbrahim 

Turan, Yapı Kredi Yayınlar, İstanbul, 1998. 

82) Popper, Karl, Conjectures and Refutation. Harper Torchbooks, New 

York, 1968. 

83) Popper, K. R. Olağan Bilim ve Tehlikeleri, s; 60-69. Lakatos, İmre, 

Musgrave, Alan, Bilginin Gelişimi ve Bilginin Gelişimiyle ilgili 

Teorilerin Eleştirisi, Çev: Arslan, Hüsamettin, Pardigma Yayınevi, 

İstanbul, 1992.  

84) Popper, Karl, Tarihselciliğin Sefaleti. çev.: Sabri Orman, İnsan Yayınları, 

İstanbul, 1995. 

85) Quine, Willard Van Orman, From a Logic Point of View. Harvard 

University Press, Cambridge, 1964. 

86) Quine, Willard Van Orman, Theories and Things. Harvard University 

Press, Cambridge, 1981. 

87) Reichenbach, Hans, Bilimsel Felsefenin Doğuşu. çev.: Cemal Yıldırım, 

Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993. 



 337

88) Ross, Davıd, Aristotle’s Physics, Oxford At The Clarendon Press, 1966. 

89) Ross, Davıd, Aristoteles, çev: Ahmet Arslan, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 

2002. 

90) Russell, Bentrand, Dış Dünya Üzerine Bilgimiz. çev.: Vehbi 

Hacıkadiroğlu, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1996. 

91) Russell, Bentrand, Felsefe Sorunları. çev.: Vehbi Hacıkadiroğlu, Kabalcı 

Yayınevi, İstanbul, 2000. 

92) Russell, Bentrand, Din İle Bilim. çev.: Akşiy Göktürk, Say Yayınları, 

İstanbul, 1983. 

93) Sarıoğlu, Hüseyin, İbn Rüşd Felsefesi, Klasik,İstanbul, 2003 

94) Sayılı, Aydın, Uluslar Arası İbn Sina Sempozyumu Bildirileri, Dinamik 

Alanında İbn Sina’nın Buridan Üzerindeki Etkisi, Ankara, Başbakanlık 

Basımevi, 1984. 

95) Schlick, Moritz, Anlam ve Doğrulama, s.248-259, Çağdaş Felsefe, çev.: 

Necla Arat, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1979.   

96) Schlick, Moritz, Viyana Okulu ve Geleneksel Felsefe. s. 29-30 Derleyen, 

Armand Cuvillier, Felsefe Yazılarından Seçilmiş Metinler. çev.: M. 

Mukadder Yakuboğlu, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1996. 

97) Sencer, Muammer, Bilim Tarihinde Dönüm Noktaları, Say Yayınları, 

İstanbul, 1998. 

98) Shapere, Dudley, Galileo: A Study Of Philosophy. The University Of  

Chicago Press, Chicago, 1974. 

99) Smiyh, T. V, From Thales To Plato, The Universty Of  Chicago Pres, 

1957. 

100) Stace, W.T. Hegel Üzerine, çev: Murat Belge, V Yayınları, Ankara, 

1986. 

101) Toulmin, Stephen, Olağan ve Devrimci Bilim Arasındaki Ayırım 

Geçerli midir?, s; 46-56. Lakatos, İmre, Musgrave, Alan, Bilginin 

Gelişimi ve Bilginin Gelişimiyle ilgili Teorilerin Eleştirisi, Çev: Arslan, 

Hüsamettin, Pardigma Yayınevi, İstanbul, 1992. 

102) Ural, Şafak, Pozitivist Felsefe. Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993. 



 338

103) Ülken, Hilmi Ziya, İbni Sina’nın Tabiiyatı, İbn Sina, Türk Tarih 

Kurumu Yayınlarından: 8. seri- no.1, İstanbul, 1937. 

104) Wallace A., William. Causality and Scientific Explanation, The 

Univesity of Michigan Press, 1972. 

105) Wallace A., William. The Philosophical Setting of Mediavel 

Science,  pp. 91-119, in Science in the Middle Ages, Edited by Lindberg, 

David C.  Chicago, Ünıversity of Chicago Press, 1978. 

106) Watkins, J. W. N., ‘Olağan Bilime’ Hayır, s; 57-59. Lakatos, İmre, 

Musgrave, Alan, Bilginin Gelişimi ve Bilginin Gelişimiyle ilgili 

Teorilerin Eleştirisi, Çev: Arslan, Hüsamettin, Pardigma Yayınevi, 

İstanbul, 1992.  

107) Westfall, Richard S. Modern Bilimin Oluşumu, çev; İ. Hakkı Duru, 

Ankara, 1994.  

108) Williams, Pearce, Olağan Bilim, Bilimsel Devrimler ve Bilim Tarihi, s. 

57-59. Lakatos, İmre, Musgrave, Alan, Bilginin Gelişimi ve Bilginin 

Gelişimiyle ilgili Teorilerin Eleştirisi, Çev: Arslan, Hüsamettin, Pardigma 

Yayınevi, İstanbul, 1992.  

109) Wittgenstein, Ludwig, Felsefi Soruşturmalar, çev.; Deniz Kanıt, 

Küreyel Yayınları, İstanbul, 2000. 

110) Witgenstein, Ludwig, Tractatus Logical-Philosophicus, çev.; Oruç 

Aruoba, 3. Baskı,  Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2000. 

111) Yenişehirlioğlu, Şahin. Felsefe ve Diyalektik (Bilgi Kuramı), Üçüncü 

Baskı, ANKARA, Ümit Yayıncılık, 1996.  

112) Yıldırım, Cemal, Bilim Felsefesi. Remzi Kitabevi, İstanbul, 1991. 

113) Yıldırım, Cemal, Bilim Tarihi, Birinci Baskı, İstanbul, Remzi Kitapevi, 

1992. 



 339

ÖZET 

Bilimsel ilerlemenin devrimsel yapısını vurgulayan  Thomas Kuhn’un, 

geleneksel bilim anlayışının tarihsel temellerden yoksun olduğunu iddia ettiği 

yaklaşımına göre, bilimsel devrimler, belli bir kuramsal yapının terkedilip, yeni 

bir yapıya geçiş şeklinde gerçekleşmektedir. 

Bilimsel ilerleme, ilk paradigma, olağan bilim, bunalımlar, devrim, 

devrimle gelen yeni paradigma, yeni olağan bilim dönemi, yeni bunalımlar gibi 

safhalar şeklinde gerçekleşmektedir. 

Bu çalışma, Kuhncu bilim anlayışının devinim kuramlarının gelişimine 

uyarlayarak, paradigmatik bir ilerlemenin olduğunu göstermeyi 

amaçlamaktadır. 
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ABSTRACT 

Emphasizing and revolutionary character of scientific progress, Thomas 

Kuhn asserts that traditional conception of science has lack of historical 

foundations. For him, science  grows through revolutions in which a certain 

scientific outlook is replaced by a new one. İn this process, scientific revolution 

means a shift from one paradigm to other one; in other words to moue from 

one ordinary science period to a new one when anomalies resist to be solued in 

existing paradigm. 

This study aims to adapt Kuhnian viev to kinematiks in history of science 

and to show a paradigmatik shift in history of kinematiks. 

 


