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Nef’î 
  
 Bilim, bilmeyi gerektirmez mi? Türkçede bilim bilmek sözcü ünden türer ve . Z. Eyubo lu’nun etimoloji 
sözlü üne göre” bilinen, bellekte iz b rakan” anlam na gelir. Bat  dillerinin pek ço unda kullan lan science terimi 
bir Hint-Avrupa dil kökü olan ve “ay rabilmek, fark etmek” anlamlar na gelen skei-‘den türemi tir. Latince scienta 
Yunanca episteme’nin kar l d r ki, bu kelime “anlay , bilgi, bilim” anlamlar na gelir ve “bir eyin önünde 
durmak, bir eyle yüz yüze gelmek anlam nda bir kökten türemi tir. Arapça ‘ilm’ kelimesi bilmeyi belirtti i gibi, 
Çince “bilim” anlam na gelen xuéshú ( ue u okunur!) ayn  zamanda “bilgi, ö renim” anlam ndad r ve “ö renmek, 
incelemek” anlam ndaki xué’den üretilmi tir. Bu k sa listede görülen, tüm büyük kültür dillerinde “bilim” yerine 
kullan lan kelimenin olumlu bir anlam  oldu u ve bilmeyi simgeledi idir. 
 Ancak bilim tarihine bir göz att m zda, bunun belki daha do ru olarak bir yan lg lar tarihi olarak 
betimlenebilece ini görürüz. Bugün, ne eski Yunan’ n görkemli do a kuramlar , ne Ortaça ’ n mütevaz  ke ifleri, 
ne de bize çok daha yak n olan Rönesans, Ak l Ça , hatta 19. yüzy l n bilimsel teorileri, ilk ortaya ç kt klar  ekilde 
ders kitaplar m zda yer almaktad r. Pek çok bilim dal nda, örne in benim ihtisas dal m olan jeolojide, bugün 
okutulan temel teorilerin pek ço unun ya  k rk  geçmemektedir. K sacas , bilim sürekli bir yan lg lar silsilesi 
içinden geçerek günümüze gelmi tir. Ancak, günümüzde kendimiz, çevremiz, dünyam z, hatta evrenimiz 
hakk nda bildiklerimiz atalar m z n bildiklerinden o kadar çoktur ki, günümüzde tüm insan bilgisi en çok her bir 
y lda bir ikiye katlanmaktad r! Bu h z, daha geçen yüzy l n ortas nda her yüz y lda birdi. imdi u soru kar m za 
ç kmaktad r: Tüm geçmi i bir yan lg lar tarihinden ibaret olan bir faaliyet nas l oluyor da bu kadar olumlu i ler 
yapabiliyor, bu kadar çok bilgi üretebiliyor? Bu soruya cevap verebilmek için bilginin nas l edinildi ini 
tart mam z gerekir. Bu da bizlere, insan uygarl n n, bizleri di er canl lardan çok farkl  yapan insan olma 
özelli inin de özünü gösterecektir. 
 Tekil nesneleri do rudan duyular m zla bilebiliriz. Bu duyular n s k s k yan lmas , tekil nesnelerin 
“bilinebilmesinde” tekilin d na ç kan genel kavramlar n kullan lma zorunlulu u (örne in cam bir barda  
“bilebilmek” duyular m zla alg lad m z n da ötesinde cam ve bardak kavramlar n n bilinmesini gerektirir) 
güçlükler ç kar r, ama bu güçlükler kolay a labilir. Ancak genel kavramlar  onlar  olu turan tekil nesnelerden 
hareketle bilemeyiz, zira bunlar n hepsini gözlemeye ömrümüz ve imkanlar m z yetmez (bilimsel bir problem 
olarak tüm evrenin evrimini dü ünün!). Örne in yerçekimi kanunlar n , da  olu umunun nedenlerini, canl lar n 
evrim süreçlerini ancak kendi uydurdu umuz kuramlarla aç klayabiliriz. Bu kuramlar, uydurulduktan sonra eldeki 
gözlemlerle s nan rlar. S nav  geçemeyen kuramlar derhal terk edilir, s nav  imdilik geçenler bilimcinin bir aleti 
olarak kullan mda kal rlar; ta ki ters bir gözlem, onu da geçersiz k lana kadar. O zaman bilimci, yanl lanan 
kuram n aç klad  tüm gözlemleri ve aç klayamad  gözlemi de aç klayacak yeni bir kuram uydurmaya çal r. Bu 
ekilde yeni uydurulan kuramlar giderek kendilerinden öncekilerden daha zengin gözlem demetlerini aç klayan 

zengin zeka ürünleri ve ayn  zamanda evren yorumlar  olarak insan bilgisini zenginle tirmeye devam ederler. 
Ancak bilimci, bilimin ba döndürücü ba ar lar na ra men inceledi i nesneler kar s nda kendi aczini bildi inden, 
hiçbir zaman son gerçe e ula t n  iddia edemez, hatta buna tesadüfen ula m  olsa bile bunu fark edemeyece ini 
bilir. Bilimi, insan bilgisine katk  yapt n  iddia eden ve içinde kesinlik iddialar  bulunan tüm inanç sistemlerinden 
ay ran ve onlar n hepsinden daha ba ar l  k lan i te bu haddini bilirlik ve ayn  zamanda inatç  
sorgulamac l k/ele tiricilik özelli idir. nsan, ilk günlerinden beri halk aras nda “deneme-yan lma yöntemi” de 
denilen bu yöntemle bilgisini geni letmi , kesin ve tart lmaz bilgiye ula t n  iddia eden hiçbir otoriteyi ciddiye 
almayan, ancak her gördü ünü ve duydu unu sürekli sorgulay p ele tiren toplumlar tarihte uygar ve müreffeh 
olabilmi lerdir.  
 
 

 A. M. C. engör’ün bu yaz s  5 Kas m 1997/ 13 Aral k 1997 tarihinde Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi’nin 560. 
say s nda yay nlanm t r (s. 7). Ayr ca, ayn  yaz  “Zümrüt-name” isimli kitab nda da yer alm t r (1999, Kredi 
Yay nlar , s. 25-27). Say n engör’e yaz s n  yeniden yay nlamam za izin verdi i için te ekkür ederiz. 

 

 


