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Salviati- Galileo ile Simplicio arasında diyalogun Üçüncü Gününden modern 
kozmolojiye pek uygun bir alıntı 

“-Simplicio: Merkez olarak ben, Evren’in merkezi, Dünya’nın merkezi, 
yıldızlı kürenin merkezi, gökyüzünün merkezi diye dü�ünüyorum.
- Salviati: Ben çok haklı olarak sizi bir tartı�ma içine çekebilirim do�ada böyle 

bir merkez var mı diye; çünkü ne siz ne de ba�kaları Evren’in sınırlarının 
bitimli ve belirli �ekilli mi ya da sonsuz ve sınırsız mı oldu�unu kanıtlamı� 
de�ildir;…” 

� �Katolik Kilisesinin Kopernik ö�retisi üzerindeki yasa�ı: 1835 e kadar. 
Galileo’nun ölümü 1642, Newton’ın  do�du�u yıl.

Newton

Dindar, ve Kutsal Kitapların yorumu üzerinde de çalı�ıyor. 
Do�a yasaları: Tanrı yasaları koydu, sonra karı�madı. 
Genel bir kozmolojik evrim fikri yok.
Tanrı Güne� ve gezegenleri ilk hızları ile attı, sonraki hareketleri çekim 
yasaları belirliyor. 



Kant
7(�	8,�	�	����	��������-	��������	��������	9*��$�$	4�	8����	42���#:	

&,+��	�,���-	 (4���	;	 5�����,��
'$���	�������	������� �������*���	�����#

&,+�	��������	8��	�������������	��%���	9�8�#	
�<��	�������	7����9��2�:�	�4���#

<�����	��������-	5�����,��	��������	�*�����	�������#
3�	9���9��	'$������	��	�����	������	$������	����������	,	�����	$��$��$�#	

=�%��2�-	'$���	�������	,������-	����6�����	������	�,���#	
>�������	,���+���	���,�-	79*����	��	��	����%	�,��2�	,������	���������	
9$4��������:	���	����,�#	
?��	������	7'*�	�����+:����	���%��	���	@����6���	�����	������+���	�,���	
A�%,��,�6�	7B	4��������	����2��	�,�#:	��,�#





=�%��2�-
7(C%,��,�	��	5������	��	�,���:

��	2$������-	

D8��	��	9�2���	�$�	�)��	9*�����2�+��	��	������	9*�����	
9*������	������������	9*��$�$�$�	���	 ��	��+��+�	

9*��2�����#	<��������	�,+���	���������	�����#	�����	&,+����	
�*�$�	����������	�����		3�����	9*����	����,������#	����%	�*�$�	����������	�����		3�����	9*����	����,������#	����%	
<������	4�	3$�$�	D��	9�	�����	��	���	�������	�)��	�8	

��+������#	



“Evren bütün de�i�melerine ra�men bir düzen, bütün ayrıntılarına ra�men bir 
ahenk içindedir.”         �bn-el Heysem ö. 1041 ; “Makale fi Keyfiyet er-Ra�ed”

(Fuat Sezgin – “�slam’da Bilim ve Teknik – II – Astronomi”  ba�lık sayfası )

***************************************************************

“Öyle görünüyor ki, bizler henüz  aydınlatılmasını istedi�imiz  birçok soruda “Öyle görünüyor ki, bizler henüz  aydınlatılmasını istedi�imiz  birçok soruda 
gerçe�i bulmak imkanına sahip de�iliz. Bununla beraber biz bugün 
ula�abildi�imizi ortaya koymaktan kaçınamayız. Ama gelecekte ortaya çıkacak  
yeni ko�ullar bugün bize nasip olmayan çözümlere ula�mayı sa�layabilir.”
�bn Rü�d  ö. 1198

(Fuat Sezgin – “�slam’da Bilim ve Teknik – IV –Tıp”  ba�lık sayfası )



�bn-el Heysem (11. yy)

Kitab-el Menazır

gözden çıkan de�il göze gelen ı�ıkgözden çıkan de�il göze gelen ı�ık

ı�ık düz çizgiler izler – deney

karanlık oda



Hayranlık, Hu�u. Bilmemeyle içiçe güzellik, esrar. Arayı�. 
Tamamla(n)mak istemek – Evrendeki yerini aramak...

Anlamaya çalı�mak. 

Mantıki gereklili�in olmaması/�nanç

Tasarım kanıtı  - argument by design - mantık de�il, analojiye 
dayanan bir sezi, inanç.

Tanrı’nın varlı�ı veya yoklu�u konusunda bilim (deney ve 
gözlem) bir�ey söylemez. 



Güzellik. Simetri.

Gökcisimleri ve yerdeki nesneler cisimleri ayni yasalara uyuyor. Eski görü�: gökcisimlerinin 
yörüngeleri mükemmel dairelerdir. Eski Yunandan gelen mükemmellik, güzellik, simetri gere�i. 

“Güzellik duygusundan do�mu� olan öntasarımlar töresel ya da teolojik olanlar kadar yanıltıcıdır.” 
Bertrand Russell - Din ile Bilim

Korunum Yasaları Deneylerden soyutlamayla ve bazan genel ilkelerle elde edilen do�a 
yasalarının da estetik de�erleri vardır. 
Do�a yasalarının simetrileri � Korunum yasalarına yol açar. Emmy Noether.Do�a yasalarının simetrileri � Korunum yasalarına yol açar. Emmy Noether.

Dönme – Açısal Momentumun Korunumu

Korunum Yasaları dönü�ümlerin, yeni olu�umların sınırlarını çizer.
Olabilecekleri belirler. Madde miktarı, enerji vs korunurken yine de belli dönü�ümlerle
(transformation) yeni nitelikler peyda olur. 

Kimya/Fizik: maddenin (atomlar) korunumu
Alanları, elektromanyetik dalgaları da kapsar �ekilde enerji korunumu. Kalorik, Esîr gibi 
hipotezlerin deneylerle dı�lanması.

Hayatın sürekli ortaya çıktı�ı görü�ünün dı�lanması. Pasteur.


