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ODTÜ Fizik Bölümü Ö¤retim Üyesi

Tarih boyunca bilim-otorite çat›ﬂmas› perspektifinden

Galileo vakas›
Kilise otoritesinin en yüksek dereceye vard›¤› dönemde, insan ruhunu
çepeçevre sarmak üzere inﬂa etti¤i hapishanenin içinde ak›l zincire vuruldu.
Asl›nda ak›l iﬂlevsiz kalmad›; fakat faaliyeti kilise taraf›ndan sapk›nl›k say›lan
ﬂekli ald›. Yani, o zamanki insanlardan zihinsel zincirlerini koparabilenlerin
ço¤u, e¤er canlar›n› kurtarabildilerse kendilerini hapishane duvarlar› arkas›nda
iﬂkencelerle bezenmiﬂ baﬂka zincirlere vurulmuﬂ buldular.
1. Bilim-ba¤nazl›k çat›ﬂmas›
Antik Yunan’da baﬂl›yor

A
Epikür’e göre dinin
temeli korkuya
dayan›yordu ve derslerinin
temel amac› insanlar›n
zihnini bu korkulardan
kurtarmakt›. Evrenin
tanr›lar›n kontrolu ve
yönetimi alt›nda oldu¤unu
kabul etmiyor ve
Demokritus’un atom
teorisi ile aç›klamaya
çal›ﬂ›yordu.

Antik Yunan’da Perikles taraf›nda ç›kar›lan ‘Mukaddes
De¤erlere Dil Uzatma Kanunu’ uyar›nca tanr›lara inanmayanlar ve gökler alemi
hakk›nda ders verip bilgi yayanlar cezaland›r›l›yordu. Ünlü ilk kurbanlar aras›nda Anaksagoras, Protogras, Euripides
ve Sokrates’i görüyoruz. Sokrates’ten 70
y›l kadar sonra ö¤rencisinin ö¤rencisi
Aristoteles de bu süreçten pay›n› alacakt›. Aristo da bu kanun uyar›nca Atina’dan
ayr›lmaya mecbur edildi, yani kovuldu.
Bu kanun asl›nda farkl› partiden olanlar›
sindirmek ve gerekti¤inde ortadan kald›rmak için çok etkili bir gerekçe olarak kullan›l›yordu.
Sokrates dinsizlik ve gençlerin ahlak›n› bozmak suçlar› ile itham edilerek takibata u¤rad›, yarg›land› ve idam edildi.
Ünlü savunmas›n›n ana temas› ‘bireysel
vicdan›n beﬂeri kanunlara üstünlü¤üydü’; ucunda ölüm oldu¤unu bile bile bu
çizgiden bir ad›m bile geri atmad›. Yarg›çlar›na verdi¤i yan›t ne denli yal›n ve o
denli de kararl›:
‘Gerçe¤i aramaktan vazgeçmem koﬂuluyla beraatime karar verilecekse, te-

ﬂekkürler Atinal›lar, ama hiç zahmet etmeyin. Ben sözlere de¤il, beni üstlendi¤im misyonla görevlendiren güce itaat
ederim ancak. Nefesim yetti¤i sürece felsefe ile u¤raﬂmaktan asla vazgeçmeyece¤im. Ölümün nas›l bir ﬂey oldu¤unu
bilmiyorum. Ama ondan korkmuyorum;
belki de iyi bir ﬂeydir. Fakat görevden
kaçman›n kötü bir ﬂey oldu¤unu biliyorum. ‹yi olma olas›l›¤› olan›, kötü olana
tercih ederim.’
Sokrates kanunlar›n adaletsiz olabilece¤ini ve bu yüzden insanlar›n yanl›ﬂ
yönledirilebileceklerini görmüﬂtü; fakat
topluma rehberlik edecek bir alternatif

Epikür’ün baﬂ›n› çekti¤i yeni bir felsefi
ak›m›n temsilcileri (modern terminloji ile
materyalistler-Stoikler’in karﬂ›tlar›) bu ç›k›ﬂ
yolunun do¤a kanunlar›nda oldu¤unu
ileri sürdüler.
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rum haline getirdi. ﬁöyle ki; k›sa bir süre
içinde Engizisyon mahkemeleri tüm k›ta
Avrupas›n› bir zincir gibi boydan boya
sarm›ﬂt›. Tüm Avrupa bir korku imparatorlu¤una dönüﬂmüﬂtü; hafiyelik yüksek
bir din görevi mertebesine ç›kar›lm›ﬂt›.
Tüm halk› boyunduru¤a vurmak, zihinleri felce u¤ratarak herkesi kör bir itaat alt›nda tutmak için bundan daha ustal›kl›
(ﬂeytani) bir sistem keﬂfedilmemiﬂti.

bulup ortaya koyamam›ﬂt›. Epikür’ün baﬂ›n› çekti¤i yeni bir felsefi ak›m›n temsilcileri (modern terminloji ile materyalistlerStoikler’in karﬂ›tlar›) bu ç›k›ﬂ yolunun do¤a kanunlar›nda oldu¤unu ileri sürdüler.
Epikür’e göre dinin temeli korkuya
dayan›yordu ve derslerinin temel amac›
insanlar›n zihnini bu korkulardan kurtarmakt›. Evrenin tanr›lar›n kontrolu ve yönetimi alt›nda oldu¤unu kabul etmiyor ve
Demokritus’un atom teorisi ile aç›klamaya çal›ﬂ›yordu. Epikür’ün en ünlü takipçisi Romal› Lucretius’un ‘ﬁeylerin Do¤as›
Üzerine’ (MÖ 1. YY) adl› eseri bu maddeci yaklaﬂ›m›n en mükemmel örne¤idir.

2. Karanl›k çöküyor
Romal› yönetici elitin büyük ço¤unlu¤u devletin resmi dinine inanmazd›. Fakat dine e¤itimden yoksun kitleleri kontrol
alt›nda tutmak için de¤er verirlerdi. Bu
yaklaﬂ›m›n en ünlü temsilcisi Cicero’dur.
Bu fikrin daha yak›n dönemlerdeki en ünlü savunucusu ise Machiavelli’dir.
Roma siyasetinin temel kural› toleranst›. Örne¤in kutsal ﬂeylere dil uzatmak, bir istisna d›ﬂ›nda, Yunan’da oldu¤u gibi cezay› gerektirmiyordu: Bu istisna
Hristiyanl›k’t›. Do¤u kökenli bu yeni dine
karﬂ› baﬂlang›çta izlenen bu hoﬂgörüsüz
tutum daha sonra bu din kurumsallaﬂt›ktan sonra as›rlarca Avrupa’y› kas›p kavuracak dinsel bask› ve ﬂiddetin baﬂlang›c›
say›labilir. ‹mparatorlu¤un Hristiyanl›¤a
karﬂ› izledi¤i ﬂiddet politikalar›na MS.
313 y›l›nda Konstantin taraf›ndan yay›mlanan ve Milan Ferman› olarak bilinen
fermanla son verildi. Bu Fermandan on
y›l kadar sonra da Büyük Konstantin
Hristiyanl›¤› kabul etti.
Yeni bir devir açan tarihin en önemli
dönüm noktalar›ndan biri budur. Bin y›l
kadar süren bu yeni devirde ak›l zincire
vuruldu ve bilgi hiç geliﬂmedi.
Hristiyanlar yasak bir tarikat›n mensuplar› olduklar› iki as›r boyunca dinlerine karﬂ› tolerans gösterilmesini bir hak
olarak sürekli istiyorlard›. Ancak tarikatlar› hakim bir din durumuna geçip devlet
otoritesine dayand›klar›nda bu tutumu

“Sapk›nl›¤›” kökünden yok etmek ve
sapk›nl›¤› aray›p ortaya ç›karmak için
Engizisyon adl› bir sistem 1233 y›l›nda papa
9. Gregorius taraf›ndan kuruldu.

h›zla terkettiler ve bu kez fikirler üzerinde
belli bir bask› politikas› izlemeye koyuldular. Devlet yöneticileri bu politikay› siyasi nedenlerle, devletin bütünlü¤üne
karﬂ› her hareketi sindirmek amac›yla
benimsediler. Bu hoﬂgörüsüzlük politikas› giderek öyle bir noktaya geldi ki bir hak
olarak say›lan iman› herkese kabul ettirmek gayesi u¤runda her amac›n kullan›lmas› meﬂru hatta zorunlu görülmeye
baﬂland›. “Sapk›nl›¤›” kökünden yok etmek ve sapk›nl›¤› aray›p ortaya ç›karmak için Engizisyon adl› bir sistem 1233
y›l›nda papa 9. Gregorius taraf›ndan kuruldu. Papa 4. Innocentius 1252’de yay›mlad›¤› bir fermanla her Hristiyan ülkede sistemin her dokusuna nüfuz eden bir
yap›lanma ile bu sistemi düzenli bir ku-

K›sa bir süre içinde
Engizisyon mahkemeleri tüm
k›ta Avrupas›n› bir zincir gibi
boydan boya sarm›ﬂt›.
Tüm Avrupa bir korku
imparatorlu¤una dönüﬂ
müﬂtü; hafiyelik yüksek bir din
görevi mertebesine ç›kar›lm›ﬂt›.

Tüm bu bask› ve k›s›tlamalarla bilgi
yollar› kesilmiﬂ ve geliﬂmeye engel olunmuﬂtur. Bilimsel araﬂt›rma alanlar› yaln›zca, kilisenin ‘kitap hükümleri’ çerçevesinde do¤ru diye bildirdi¤i dogmatik ve
bat›l fikirler çerçevesine k›s›tlanm›ﬂt›.
Protestanl›k da bu gericilikte Katolik kilisesinden geri kalm›yordu. Örne¤in kimya
ﬂeytani bir etkinlik say›ld›¤› için 1317’de
papa taraf›ndan mahkum edildi ve yasakland›. Dinine ba¤l› bir insan oldu¤u
halde, bilimsel araﬂt›rmalara düﬂkünlü¤ü
yüzünden Roger Bacon (13.yy) uzun süre hapsedilmiﬂtir.
Ne ilginçtir ki, dinsel ba¤nazl›k ve
bask› bilimin ilerlemesine as›l büyük zarar› karanl›k orta ça¤lar›n geçip gitmesinden sonraki rönesans ve bilimsel devrim
döneminde vermiﬂtir. Yani, Hristiyan doktrin ve dogmalar›n›n orta ça¤ karanl›¤›nda bilime verdi¤i zarar, bilimin tekrar canlanarak Kilise otoritesine art›k kolay e¤ilmez bir hale gelmesi üzerine karﬂ›s›na
yeni engeller ç›karmak suretiyle yapt›¤›
fenal›ktan daha fazla de¤ildir.
Özetlersek, kilise otoritesinin en yüksek dereceye vard›¤› dönemde, insan ruhunu çepeçevre sarmak üzere inﬂa etti¤i
hapishanenin içinde ak›l zincire vuruldu.
Asl›nda ak›l iﬂlevsiz kalmad›; fakat faaliyeti kilise taraf›ndan sapk›nl›k say›lan
ﬂekli ald›. Yani, o zamanki insanlardan zihinsel zincirlerini koparabilenlerin ço¤u,
e¤er canlar›n› kurtarabildilerse kendilerini hapishane duvarlar› arkas›nda iﬂkencelerle bezenmiﬂ baﬂka zincirlere vurulmuﬂ buldular.

3. Rönesans ve hümanizma
Orta ça¤ karanl›¤›n› kald›racak ve
sonunda akl› hapisten kurtaracak olanla-
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ra yol açacak düﬂünsel ve sosyal hareket
‹talya’da do¤du. ‹nsanlar›n ruhlar›n› örterek onlar›n kendilerini ve d›ﬂ dünya ile
aralar›ndaki iliﬂkilerini anlamalar›na engel olan safl›k sis perdesi aç›lmaya baﬂlad›. Bu de¤iﬂim hümanizma hareketi
olarak biliniyor. Bu do¤ruya giden yolu
ayd›nlatarak akl›n zincirlerini k›rma sürecinde bireyin bir rehbere ihtiyac› vard›; o
rehber antik Grek ve Roma yaz›n›nda
bulundu. 14-16. yy’da ilkin ‹talya’da sonra baﬂka ülkelerde Hümanizma’n›n yapt›¤› iﬂ esas olarak, içinde akl›n özgürlü¤e, bilginin geliﬂme yoluna ulaﬂabilece¤i
bir zihinsel atmosfer yaratm›ﬂ olmas›d›r.
Bu dönemdeki di¤er önemli düﬂünsel-sosyal hareket dinde Reform hareketine de k›saca de¤inelim: Ancak hemen
belirtelim ki bu hareket olarak Katolik Kilisesi’nin taasubuna karﬂ› bir baﬂkald›r›
amac›yla baﬂlat›lm›ﬂsa da ayd›nlanma
ile, akl›n özgürlü¤ü ile uzak yak›n bir iliﬂkisi yoktu. Örne¤in hangi mezhep perspektifinden bak›l›rsa bak›ls›n kutsal kitab›n sihirbaz ve büyücüler (daha do¤rusu
bu adla yaftalanan gizli bilim zenaatkârlar›) hakk›ndaki kesin hükmü daima
idamd›. ‹ﬂte tam bu yüzden bilim Almanya’da uzun müddet geliﬂememiﬂtir.
Reformun en belirgin olumlu etkisi
bat› Hristiyanl›¤›nda ortaya ç›kan bu iki
baﬂl›l›¤›n zaman içinde kilise otoritesinin
zay›flamas›na yol açm›ﬂ olmas›d›r.
‹nançlar›n kayna¤› olan kutsal metinler
herkesin okuyabilece¤i aç›k kitaplar haline geldi. Bunda kuﬂkusuz hem matbaa-

Hangi mezhep perspektifinden
bak›l›rsa bak›ls›n kutsal kitab›n
sihirbaz ve büyücüler
(daha do¤rusu bu adla
yaftalanan gizli bilim
zenaatkârlar›) hakk›ndaki kesin
hükmü daima idamd›.
‹ﬂte tam bu yüzden bilim
Almanya’da uzun müddet
geliﬂememiﬂtir.

n›n ve hem de dinsel gelene¤in k›r›lmas›
ile kutsal kitab›n ulusal dillere çevrilebilmesi ba¤lam›ndaki liberalleﬂmenin büyük pay› oldu. Metinlerin incelenmesi
sorgulamaya ve eleﬂtiriye yol açt›. Dogmalar›n vahiy yoluyla inmiﬂ olmas›n›n
kabul edilmesinin zor ﬂeyler oldu¤u takdir edildi.. Bu tür geliﬂmeler zeki ve ayd›nlanm›ﬂ inançl›lar gözünde ‘kitab›n’
otoritesinde ciddi erozyona yol açt›.
Tüm bunlar Katolik Kilisesi’ni, kendine çeki düzen verme ve yenileﬂme hareketlerine zorlad›. Ancak bu toparlanma
hareketinin bir anlamda özgürlü¤ü daha
etkili bir biçimde ezmek güdüsüyle geliﬂtirildi¤i gözden kaçmamal›d›r. Birkaç örnek verirsek... Savanarola, ahlaks›zl›¤›
ve sefahati ile dillere destan Papa 6. Alexander zaman›nda idam edildi (1498).
Ondan yüz y›l sonra ve kilisenin yenileﬂmesinin ard›ndan Giordano Bruno yak›larak vahﬂice öldürüldü (1600). Bruno,
hem Katolik hem de Protestanlarca reddedilen Kopernik’in devrimsel güneﬂ
merkezli sistemini kabul etmekle kalmam›ﬂ, bir ad›m daha ileri giderek, sabit y›ld›zlar›n da birer güneﬂ oldu¤unu ve bunlar›n etraf›nda dönen dünya benzeri gezegenler oldu¤unu iddia etmiﬂtir. Bruno
kadar ünlü olmasalar da o dönemde baﬂka ülkelerde de dine ayk›r› düﬂen ayd›nl›k düﬂünceleri nedeniyle katledilmiﬂ, ya
da iﬂkence görmüﬂ pek çok masum bilim
adam› vard›.

4. Modern bilimin do¤uﬂu ve
Galileo
Rönesans ile birlikte modern bilimin
ilk belirtileri görülmeye baﬂland›. Fakat
do¤an›n incelenmesine karﬂ› olan orta
ça¤ bat›l gelenek ve inan›ﬂlar› 17. yy ortalar›na kadar silinip gitmedi. Hatta bunlar ‹talya’da daha geç dönemlere kadar
bile devam etti.
Modern bilimin tarihi Kopernik’in kitab› ile baﬂlar (1543). Reform gerçekleﬂmiﬂ ve dolay›s›yla Hristiyanl›k dinindeki
yenileﬂme baﬂlam›ﬂ olmas›na karﬂ›n, bilimle din aras›ndaki (orta ça¤ karanl›¤›nda bile görülmemiﬂ) keskin çat›ﬂman›n
baﬂlang›ç noktas› da bu olayd›r. Bu ko-

Reformcu Luther ça¤daﬂ› Kopernik’i ‘zibidi
bir astrolog’ olarak aﬂa¤›l›yordu.

nuda, yani bilimsel devrime ölümcül düﬂmanl›kta hem Katolik hem de Protestan
kilisesi ayn› görüﬂtedir. Reformcu Luther
ça¤daﬂ› Kopernik’i ‘zibidi bir astrolog’
olarak aﬂa¤›l›yordu. Luther’e göre Kutsal
Kitap bize ‘Joshua’n›n Güneﬂ’in de¤il
dünyan›n hareketsiz kalmas›n› emretti¤ini’ söylüyordu. Gariban Kopernik’in, daha sonra Bruno’nun trajik sonu hat›rlan›nca, belki de kitab›n›n bas›lmas›ndan
bir kaç gün sonra ölüp gitmesi bir ﬂans
olmuﬂtu, diye düﬂünmeden edemiyor insan.
Zira takipçilerini a¤›r trajediler bekliyordu. Bruno’nun baﬂ›na gelenleri yukar›da özetlemiﬂtim. Bu devrim sürecinin
bir di¤er önemli aktörü Kepler de kilise
zulmünden pay›n› alanlardand›. Ünlü 3.
Kanun’unu buluﬂundan tam 8 gün sonra
Otuz Y›l savaﬂ› patlad›. Savaﬂ milyonlarca aileyle birlikte Kepler ailesini de periﬂan etti. Kar›s›n› ve o¤lunu savaﬂan askerler aras›nda patlak veren bir salg›n
hastal›k sonucu kaybetti. Her yeri kuﬂku
ve korku dalgalar› sarm›ﬂt›. Kepler görüﬂleri nedeniyle Luther kilisesi taraf›ndan aforoz edildi. Kepler’in annesi de büyücülük suçlamas›yla bir gece yar›s› tutuklan›p götürüldü. Zincire vurulup hapse
at›ld›; hapishanede iﬂkence gördü. Savaﬂ Kepler için tam bir sefalet nedeni olmuﬂtu; zira bu arada tüm finans kaynaklar› da kesilmiﬂti.
Galileo Galilei, Kopernik teorisinin
do¤rulu¤unu gözlemleriyle ilk do¤rulayan
bilim adam› olmuﬂtur.Teorik alandaki görelilik teorisi gibi an›tsal keﬂiflerinin ya-
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n›nda bilimsel devrimin gözlemsel kan›tlar›n› sa¤layan teknolojik buluﬂlar›yla bilim tarihinin en önemli zirvelerinden birine hakl› olarak oturmuﬂtur. Geliﬂtirdi¤i teleskopla Jüpiter’in uydular›n› ve güneﬂteki lekelerini keﬂfedince Floransa’daki bütün klise kürsülerinden onun bu devrimsel keﬂiflerini lanetleme bombard›man›
baﬂlam›ﬂt›r. Ard›ndan Dominikan tarikat›ndan bir keﬂiﬂ onu Engizisyon’a jurnalledi. Bilimsel keﬂiflerinin Roma’da incelenmeye al›nd›¤›n› iﬂiten Galileo bunlar›
Kilise büyüklerine anlat›p kabul ettirebilece¤i umuduyla kalkt› Roma’ya gitti. Belli
ki bu boﬂuna bir zahmetti. Zira Roma
1616 y›l›nda Kopernik sisteminin Kutsal
Metinlere ayk›r› olmas› nedeniyle bu iﬂlerle u¤raﬂman›n sapk›nl›k oldu¤una
hükmetmiﬂti. Galileo ça¤›r›larak fikirlerinden vazgeçmesi uyar›s› yap›ld›; aksi takdirde Engizisyon takibata baﬂlayacakt›.
Galileo bu uyar›ya uyaca¤›n› vaad etti ve
böylece hiç olmazsa bir süreli¤ine susturulmuﬂ oldu. Katolik kilisesi bu arada bütün kötülüklerin kayna¤› olarak düﬂünmüﬂ olacak ki, yay›mland›ktan 73 y›l sonra, 1616’da Kopernik’in kitab›n› yasak
yay›nlar listesine ald›; kitap 1835’e kadar
bu listede kald›.
Kuﬂkusuz Galileo kiﬂili¤indeki bir insan sonuna kadar suskun kalamazd›. 16
y›l sonra Ptoleme ve Kopernik sistemlerini karﬂ›laﬂt›rd›¤› ‘‹ki Sistem Üzerine’ baﬂl›kl› bir kitap yazd› (1632). Tarafs›z bir bilim adam› yaklaﬂ›m› ile bu iki sistemi kar-

ﬂ›laﬂt›rm›ﬂ olsa bile, bilime uzak olmayan
düﬂmanlar› onun ne yapmaya çal›ﬂt›¤›n›
anlayacak kadar zekiydiler ve Engizisyon huzuruna daveti gecikmedi. O zaman art›k yaﬂl› ve hastayd›. Bu mahkemede büyük dahinin yaﬂat›ld›¤› utanç
pek hazindir. Bu son celsede iﬂkence ile
tehdit edilince büyük bir zilletle bilimsel
do¤rulanmas›n› bizzat gerçekleﬂtirdi¤i
Kopernik teorisini reddetmeye ve fikirlerinden dönmeye haz›r oldu¤unu söylemek mecburiyetinde b›rak›lm›ﬂt›r. Bunun
üzerine herkesten tecrit edilmiﬂ olarak ev
hapsinde yaﬂmaya mahkum edildi. Roma, güneﬂ merkezli evren modelinin ö¤retilmesi ve yay›mlanmas›n› yasaklad›;
Galileo’nun kitaplar› da yasakl› kitaplar
listesine (index) al›nd› ve 1835 y›l›na kadar, 200 y›l süreyle bu listede kald›.
Galileo Vakas›n› tek bir perspektiften
anlamak kolay de¤ildir. Belki be denli çok
say›da inceleme ve araﬂt›rmaya konu olmas› ve üzerinde aralar›nda pek çok ünlü olan yazar›n eserlerine konu edilmesi
de bu yüzdendir. Belki de iﬂin do¤rusu bu
konuda Galileo’nun kendi yorumuna
baﬂvurmakt›r. Roma taraf›ndan eserlerinin incelenmeye al›nd›¤› dönemde, 1615
y›l›nda Hollanda Büyük Düﬂesi Christina’ya yazd›¤› mektup, Galileo vakas›n›
çok veciz biçimde özetleyen tarihi bir belgedir:
‘Bildi¤iniz üzere birkaç y›l önce göklerde ça¤›m›zdan önceki dönemlerde bilinmeyen bir çok ﬂeyi bulup ortaya ç›kar-

Galileo: Do¤ay› ve ona iliﬂkin
bilimsel yasalar› tersyüz etmek
için gö¤e bu nesneleri sanki
ben kendi ellerimle
yerleﬂtirmiﬂim gibi bana
k›z›yorlar. Gerçeklerin gün
›ﬂ›¤›na ç›karak birikim
yaratmas›n›n çeﬂitli alanlardaki
araﬂt›rmay› ve geliﬂtirmeyi
kamç›lad›¤›n› unutmuﬂ
görünüyorlar.
d›m. Bu buluﬂlar›n yenili¤i ve akademik
filozoflar›n sahip olduklar› fizik kavramlar›yla genellikle çeliﬂen sonuçlar›, küçümsenmeyecek say›da filozofun bana karﬂ›
tav›r almas›na yol açt›. Bu profesörlerin
ço¤u kilise adamlar›d›r. Do¤ay› ve ona
iliﬂkin bilimsel yasalar› tersyüz etmek için
gö¤e bu nesneleri sanki ben kendi ellerimle yerleﬂtirmiﬂim gibi bana k›z›yorlar.
Gerçeklerin gün ›ﬂ›¤›na ç›karak birikim
yaratmas›n›n çeﬂitli alanlardaki araﬂt›rmay› ve geliﬂtirmeyi kamç›lad›¤›n› unutmuﬂ görünüyorlar.’
Bu mektup sald›r›n›n iç dinami¤ini
çok aç›k bir biçimde ortaya koyuyor. Yandaﬂ bilim adamlar›, kiﬂisel ve mesleki
k›skançl›k gibi çok basit beﬂeri nedenlerle bu iﬂin tetikleyicis oluyorlar. Asl›na bak›l›rsa Kopernik bilimsel devrimini yaymak ve yerleﬂtirmek konusunda dönemin pek çok düﬂünür ve bilim adam› Galileo (ve hiç kuﬂkusuz Bruno) kadar cesur
davranamam›ﬂlar. Düﬂünce ba¤nazl›¤›n›n ortal›¤› kas›p kavurmad›¤› ülkelerde
bile bu cesareti gösteremeyen ünlüler
var. Örne¤in 1634 y›l›nda dönemin güvenli vahas› Hollanda’da yaﬂayan Descartes’in bir mektubunda ﬂu görüﬂlerine
tan›k oluyoruz:
‘Galileo’nun dünyan›n güneﬂ çevresinde döndü¤ü yolundaki görüﬂlerinin Kilise taraf›ndan suçland›¤›n› biliyoruz. Kitab›mda ele ald›¤›m konular-ki, bunlar
aras›nda dünyan›n hareketi de vard›r-bir-
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sa, 17. yy’da Avrupa’daki bask› ve ﬂiddetten kaçarak özgürlükler ülkesi Hollanda’ya s¤›nan ayd›nlar bu küçük ülkeyi bir
bilim ve düﬂün cenneti haline getiriyordu.
Bu da daha çok say›da bilim adam›n›n
Hollanda’ya ak›n etmesine neden oldu.
En ünlüler aras›nda Descartes, John
Locke ve Adams’› sayabiliriz. Huygens
ve Rembrandt o dönem Hollandas›n›n
yerli büyük bilim ve sanat ustalar›yd›.

‹nsan›n “yarat›l›ﬂ” tarihçesi kutsal metinlerdeki önemli belli tarihler esas al›narak James
Usher taraf›ndan çok hassas bir biçimde hesaplanm›ﬂt›.

birine öylesine ba¤l›d›r ki, bunlardan birinin yanl›ﬂl›¤› ötekileri de siler süpürür.
Her ne kadar bu görüﬂlerimin kesin ve
do¤ru kan›tl› temeller üzerine oturduldu¤unu biliyorsam da, kiliseye karﬂ› gelmek
istemem. ‘‹yi yaﬂamak için göze batmadan yaﬂamak gerek’ slogan›na uygun olarak yaﬂam›m› sürdürmek niyetindeyim’.
Buradaki anahtar ifadenin günlük dile
biraz vülgarize bir üslupla tercümesi, bana de¤meyen y›lan bin yaﬂas›n. ‹lk okundu¤unda insan› gerçekten ﬂok eden bir
ifade bu; insan Descartes imaj›na yak›ﬂt›ram›yor. Herhalde bu tavr›n› tüm yaﬂam› boyunca titizlikle sürdürmüﬂ olmal› ki,
y›lan›n de¤mesinden hep kurtulmuﬂ bay
Descartes. Günümüzde yaﬂ›yor olsayd›,
bu denli ﬂansl› olmayabilirdi. Zira ça¤›m›zdaki y›lan bir kez de¤meye baﬂlay›nca her ﬂeyi s›radan geçiriyor. Bu durumu
bir baﬂka vülgarize özdeyiﬂle çok veciz
ifade edebiliriz: Korkunun ecele faydas›
yok. Sanki bay Brecht de, biraz haks›z bir
biçimde de olsa, Galileo’yu da bu noktadan m› vuruyordu ünlü tiyatro eserinde?

5. Korku Avrupas›nda güvenli bir
vaha: Iﬂ›klar ülkesi Hollanda
Konumuz ayd›nl›kla karanl›¤›n savaﬂ›m› oldu¤una göre o dönemde ›ﬂ›l ›ﬂ›l
parlayan bir ülkeden ders almak amac›yla k›saca bahsetmek yararl› olacakt›r:

Deniz aﬂ›r› keﬂiflerin y›ld›z ülkesi Hollanda; entelektüel ve kültürel merkez Hollanda; özgürlükler ülkesi Hollanda.
Hollanda deniz aﬂ›r› keﬂifler döneminden önce ve sonra bir dünya devleti
say›labilecek bir ülke olmad›. Ancak hep
yeni fikirlere aç›k bir ülke oldu¤undan Avrupa’n›n baﬂka ülkelerinde bask› alt›ndaki ayd›nlar›n›n s›¤›nd›klar› bir ülke olmuﬂtu. 1930’lardaki Nazi egemenli¤indeki
Avrupa’dan kaçan ayd›nlar›n gittikleri ülkelerde (baﬂta ABD olmak üzere; ancak
burada gururla alt›n› çizelim ki Atatürk
Türkiyesi de bu muhacir bilim adamlar›n›n kitleler halinde güvenli vaha olarak
seçtikleri ülkeler aras›ndayd›) bilimin geliﬂip güçlenmesine büyük katk›lar› olduy-

Lyell 1863’de yay›mlad›¤›
‹nsan›n Geçmiﬂi adl› eserinde
insanl›¤›n ‹ncil’deki öykülerle
herhangi bir yeniden
yorumlama ile uyuﬂturulmas›
mümkün olmayacak kadar
eski bir zamandan
beri dünya üzerinde
yaﬂamakta oldu¤unu keskin
bir biçimde ortaya koydu.

Galileo da Hollanda’yla çok s›k› temastayd›. ‹lk astronomik teleskopunu
Hollanda yap›m› bir dürbünün tasar›m›ndan yararlanarak geliﬂtirmiﬂti.Ayr›ca Büyük Düﬂesle mektuplaﬂacak kadar hukuklar› vard›.
Ancak ‹talya’da Galileo (ve Bruno)
baﬂka dünyalar›n varl›¤›n› keﬂfedip aç›klad›¤› için manevi iﬂkence (günün moda
deyimiyle zulm) görürken Hollanda’da bu
görüﬂleri paylaﬂan Huygens ödüller ve
ﬂereflerle donat›l›yordu. Huygens ‘ülkem
dünya dinim bilimdir’ diyebiliyordu hiç bir
korkuya kap›lmadan. Hollanda’da bu ça¤› betimleyen temel motif ›ﬂ›kt›. Düﬂünce
ve vicdan özgürlü¤ünün simgesi ›ﬂ›k;
baﬂta Vermeer’inkiler olmak üzere dönem tablolar›n› ayd›nl›¤a bo¤an ›ﬂ›k;
(Huygens’in) bilimsel araﬂt›rmalar›n konusu olan ›ﬂ›k... As›l hoﬂ olan bunlar›n
hep birbirleriyle ba¤lant›l› etkinlikler olmas›yd›; ortak payda üstünde yükseliyorlard›.
Huygens dünyan›n güneﬂ çevresinde
hareket eden bir gezegen oldu¤u yolundaki Kopernik görüﬂünün Hollanda’da
halk taraf›ndan bile kabul görmüﬂ olmas›ndan büyük mutluluk duyan bir bilim
adam›yd›. Bu görüﬂün yaln›zca kafas› yavaﬂ çal›ﬂanlarla say›lar› çok fazla olmayan bat›l inançlar›n etkisinde olanlar tarf›ndan reddedildi¤ini keyifle söylüyordu.
17. yy sonlar›nda daha yeni tahta
geçmiﬂ h›rsl› ve dahi Rus çar› Büyük
Petro’nun ülkesinde yapaca¤› reformlara haz›rl›k olmak üzere kimli¤ini gizleyerek gizlice bu ülkeye gidip iki y›l kadar
bizzat çal›ﬂarak bu ülkede yaﬂam›ﬂ olmas› bile tek baﬂ›na bu küçücük ülkenin
o dönemde tam özgürlük üzerine oturtulmuﬂ eﬂﬂiz bilim, teknoloji, düﬂün ve sa-
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nat birikimi ile nas›l devleﬂmiﬂ oldu¤unu
göstermiyor mu?

li¤i de¤iﬂmiﬂ ve teolojik sektörden siyasi
sektöre kaym›ﬂ oldu¤u görülüyor.
Nazi kabusu yaﬂanal› ﬂunun ﬂuras›nda yaln›zca 70 y›l geçti. O kabusu yaﬂayanlardan hâlâ dünya üzerinde dolaﬂanlar var. ABD’deki McCharty cad› av› kabusu da benzer zaman diliminde gerçekleﬂmiﬂ bir di¤er kabus. Sovyet imparatorlu¤undan düzinelerle trajik örnek verilebilir. Bunlar neredeyse Engizisyon’la karﬂ›laﬂt›r›labilecek örnekler.

6. Bilim geliﬂtikçe çat›ﬂma
büyüyor
19. yy’a gelinceye kadar bilimle Protestanl›k aras›ndaki çeliﬂkiler, dünyan›n
hareketi türünden göreceli ikincil noktalarda kal›yor, bilimle ispat edilmiﬂ gerçekler Kutsal kitapla çeliﬂkiye düﬂünce, kutsal metinler yeniden yorumlanarak aradaki uyuﬂmazl›k giderilmeye çal›ﬂ›l›yordu. Zaman ilerledikçe gittikçe ço¤al›p ‹ncil’deki rivayetleri tehdit etmeye baﬂlad›.
19. yy bilim adamlar›n›n klisenin bask› ve
ﬂiddeti ile en çok karﬂ›laﬂt›klar› alan do¤a
bilimleri alan›yd›. ‹sveç’te Linnaeus,
Fransa’da Buffon bu bask›larla karﬂ›laﬂan ünlülerdendir. Buffon dünyan›n oluﬂumu hakk›nda öne sürdü¤ü teorileri geri almaya ve ‹ncil’deki Yarad›l›ﬂ öyküsüne
tam olarak inand›¤›n› beyan etmeye
mecbur edildi (1749).
Lyell 1863’de yay›mlad›¤› ‹nsan›n
Geçmiﬂi adl› eserinde insanl›¤›n ‹ncil’deki öykülerle herhangi bir yeniden yorumlama ile uyuﬂturulmas› mümkün olmayacak kadar eski bir zamandan beri dünya
üzerinde yaﬂamakta oldu¤unu keskin bir
biçimde ortaya koydu. Bitki ve hayvanlara iliﬂkin uyumsuzluk ‹ncil’deki gün sözüne uzun bir devir anlam› yüklenerek zorlama bir yorumla belki giderilebilirdi. Ancak iﬂ insana gelince böyle bir zorlama
yorum mümkün görünmüyordu. Zira insan›n yarat›l›ﬂ tarihçesi kutsal metinlerdeki önemli belli tarihler esas al›narak
James Usher taraf›ndan çok hassas bir
biçimde hesaplanm›ﬂt›. Bu ﬂekilde bulunan tarih MÖ 4004 y›l›n›n 23 Ekim sabah
saat 9’una karﬂ›l›k geliyordu. Yap›lan
baﬂka hesaplarla bu tarihi daha eskiye
çekmek de mümkün olmam›ﬂt›. Yarad›l›ﬂ
hakk›ndaki ‹ncil öyküsü bir daha tamir
edilemiyecek ﬂekilde yara almas›na jeoloji bilimi tek baﬂ›na yetmiﬂti. Böylece
‹ncil’in top yekun hatas›zl›k-mükemmellik
miti de ciddi ﬂekilde sars›lm›ﬂ oluyordu.
Bu süreci zooloji bilimi tamamlad›. 16.
yy’daki fiziksel bimlerdeki devrime eﬂde¤er bir devrim bu kez do¤a bilimlerinde
yaﬂan›yordu. Bu devrimin tetikleyicisi
Darwin’in 1859’da yay›mlanan Türlerin

Nobel ödüllü bilim adam› Harold Urey
(1893-1981).

Kökeni adl› eseriydi. 1871’de yay›mlad›¤› ‘‹nsan Nesli’ adl› eseri yeni bilimsel
devrimin zirvesini oluﬂturdu.

7. Ütopya düﬂleri
Özgürlük bir ülkenin kültür ayd›nl›¤›n›n en temel ölçütüdür.Bu özgürlük örne¤in Antik Yunan ve Roma dünyas›nda
tam anlam›yla ve hakk›yla gerçekleﬂmiﬂken, görünmez bir kuvvet Hristiyanl›k ad›
ortaya ç›karak özgürlü¤ü bask› alt›na alm›ﬂ ve insan akl›n› zincire vurmuﬂtur. ‹nsanl›k kaybetti¤i özgürlü¤ü yeniden kazanabilmek için y›prat›c› ve ölümcül mücadeleler vermek zorunda kalm›ﬂt›r. Galileo gibi modern bilimin en büyük kurucular›ndan birinin ve daha önce ve sonras›ndaki yüzlerce bilim adam›n›n trajik
öyküleri, ﬂu soruyu sormam›z› gerekli k›l›yor bitirmeden önce.
Akl›n otorite bask›s› ve ba¤nazl›¤›na
karﬂ› açt›¤› savaﬂ, özgürlü¤ün zaferi ile
sonuçlam›ﬂ m›d›r? Bilim adamlar› araﬂt›rma ürünlerini, sonuçlar›n›n inançlar üstüne yapabilece¤i etkiyi asla düﬂünmeden korkusuzca yapabiliyor mu? Bu korku, otorite korkusu oldu¤u kadar mahalle
bask›s› da olabilir hiç kuﬂkusuz ve yak›n
tarih bu tür örneklerle doludur. Yani 20.
as›rda bile bu çat›ﬂma bitmemiﬂ, hatta
daha yayg›nlaﬂm›ﬂ ve moda deyimle globalleﬂmiﬂ. Sadece bask›c› otoritenin kim-

Burada özellikle bir noktaya, ayd›n
otorite çat›ﬂmas›nda otorite yanl›s› ayd›nlar›n rolüne dikkat çekmek istiyorum.Galileo’nun Hollanda Büyük Düﬂesi’ne mektubunda vurgu bu noktadayd›.
McCharty cad› av› döneminde benzer örnekler az de¤il; en çok bilineni (baﬂ›na
gelenlerin benzerli¤inden dolay› hakl›
olarak Amerikan Prometeus’u olarak
namland›r›lan) Openheimer Vakas›nda
Teller’den Lawrence’e kendi meslektaﬂlar›ndan çok önemli bir dizi ismin oynad›¤› hiç de gurur verici olmayan roller.
‘Bu olay›n en çarp›c› ve cesaret k›r›c›
özelli¤i neredeyse toplumsal bir histeri
nöbetine dönüﬂmüﬂ olmas›. Toplumdan
zerre kadar bir protesto sesi ç›kmadan
masum insanlar›n yaﬂamlar› mahvedildi.
‹thamlar, kan›tlanm›ﬂ suç olarak kabul
edildi. Ülkenin en önde gelen kanaat bilimsel önderleri seslerini ç›karmad›lar.
Anayasan›n insan haklar› maddesi hemen her gün ihlal edildi ve buna karﬂ›n
hiç kimseden bir tek ç›t ç›kmad›.’
Pek çok okuyucuya çok aﬂina geldi¤ini düﬂünüyorum. Ancak, hemen belirteyim, düﬂündü¤ünüz gibi de¤il; bu sat›rlar
ülkemizden bir ayd›na ait de¤il. 50’lerin
baﬂ›nda (so¤uk savaﬂ›n da baﬂlar›) ABD
siyasi iktidar›nca bilim adamlar› ve ayd›nlara karﬂ› yürütülmüﬂ korkunç cad›
av› karﬂ›s›nda çaresiz kalm›ﬂ Nobel
ödüllü bilim adam› Harold Urey’in sözleri. Bir a¤›t rengi taﬂ›m›yor mu içinde?
‹nsanl›k tarihi kadar eski bu trajediler
ve feryatlar›n tamamen son bulaca¤› ve
akl›n ve bilimsel düﬂüncenin gerçekten
egemen oldu¤u bir vaha haline gelebilir
mi bir gün dünyam›z? Düﬂlemesi bile güzel; insana huzur veriyor, tarihsel öyküsü
pek umut vermese de!

