Sevgili Akademisyen Arkadaşlarım;
Ben bu sene Bilim Tarihi ve Felsefesi adı altında bir ders açıyorum ya, hani bir kısmınız zaten
haberdar. Ukalalık olarak kimse algılamazsa, bence ilginizi çekeceğini düşündüğüm anekdotlardan
sizleri de haberdar edeyim dedim. Hem de dersi anlatmaya başlamadan pratik olur benim için.
Unutmadan bu arada aklınıza bir fikir gelir: hani şöyle yapsan daha iyi olur veya bunu hiç yapma veya
herhangi bir soru veya özel istek olursa, çekinmeden yorumlarınızı iletirseniz memnun olurum.
Böylece interaktif bir ders olur. Bu arada birbirimize ilettiğimiz e-maillerin içeriği biraz daha bilimsel
olur. Varlığınız performansımı eminim artıracaktır. Katkılarınız için şimdiden teşekkürler.
MÖ 384 doğumlu Aristoteles'in bilime katkılarıyla yeni bir çağın başladığı düşünülüyor. Kendisi Yunan
biliminin en önemli şahsiyetiydi. Aristoteles, Platon'un (Eflatun) öğrencisiydi. Platon onun için
'Aristoteles beni tayların kendilerini doğuran analarını tekmeledikleri gibi tepti' demişti. Aristoteles
Platon'un ölümünden sonra onun meşhur okulu olan Akademi’yi (ki kapısında buraya matematik
bilmeyen giremez yazıyordu) ve Atina’yı terk ediyor. Makedonyalı İskender'in üç sene hocalığını
yapıyor. İskender tahta geçtikten sonra Atina'ya dönüp kendi okulunu yani Lykeion'u açıyor. İskender,
Platon'un aksine gözlem olmadan doğa âleminin anlaşılabileceğine inanmıyor. Aristoteles'in kafasında
bazı sorular vardı: Cisimler niçin yere düşmekteydi? Su niçin hep kendi seviyesini bulmaktaydı veya
hava niçin etraftaki mekâna yayılmaktaydı? Alevler neden hep yukarı doğru yükseliyordu? gibi.
Bulduğu çözüm her şeyin kendi doğal yeri olduğu şeklindeydi. Yeryüzündeki doğal cisimlerin doğal
yeri Yer'in merkezi idi: Bir cisimde ne kadar çok toprak varsa, o cisim yere ulaşmak için o kadar
uğraşıyordu. Böylece Aristo'ya göre ağır nesneler yani daha fazla toprak içerenler yere hafif
nesnelerden daha hızlı düşecekti. Su yere döküldüğünde yere yayılmaktaydı, çünkü suyun doğal yeri
Yer'in yüzeyi idi. Havanın doğal yeri Yer'in çevresi ve ateşin doğal yeri ise başımızın üzerinde bulunan
bir küreydi. Alevler doğal mekânlarına dönmek istedikleri için yukarı doğru yükselmekteydi.
Sizce de bu açıklamalar o gün için eksiksiz ve çok tutarlı değil mi?
Sevgilerimle.
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