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BİLİM DEDİKLERİ DE NEDİR?

Bilim… Kulağa hoş gelen bir sözcük değil mi?
Nasıl derler? Havalı! Herkes haberdardır bilimden.
İstersen sokağa çık, rastladıklarına sor. Durakta
bekleyenlere yaklaş örneğin. Yaşlı bir teyze, iki ilkokul öğrencisi, üç de üniversiteli var. “Bilimden
haberdar olmayan var mı aranızda?”
Bahse girerim hiçbiri, “O da nedir?” demeyecek.
Herkes için iyidir, hoştur, pek değerlidir ama bilim nedir?
Bak, ben sana bir tanım yapacağım. Yalnız peşinen söyleyeyim, mükemmel olmayacak. Biraz zaman verirsen o mükemmel olmayan tanımı iş görür hale getirmeye de çalışırım.
Bilim, etrafında gördüğün her şeyi ve görmediklerini, bilimsel yasalara uygun olarak ya da test
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edilebilir deneysel yöntemlerle inceleyen çalışma
alanıdır.
Nasıl bir tanım sence bu? İdare eder mi? Örnek
istiyorsun. Tamam, haklısın. Sabah dışarı çıktığında Güneş gökyüzünden sana bakıyor, değil mi? Bir
sır vereyim mi? On bin yıl önce de insanlar sabahları kalktıklarında Güneş karşılıyordu onları. Evet,
espri yaptım ama komik olmadı. Yine de verdiğim
bilgi doğru. On bin yıl önce atalarımız da sabahları
Güneş’i, akşamları Ay’ı ve yıldızları görüyorlardı.
Gündüz Güneş, gece Ay...
İstersen neden gündüz Güneş, gece Ay var diye
düşünmeden yaşayabilirsin. Bazıları öyle yapmış.
Güneş’i görürsem kalkar, kırlara uzanırım, Ay’ı
görürsem uyurum. Tamam mı? Bitti mi? Bitmedi.
Atalarımızdan diğer bazılarının ise her şeyin gelip takılabileceği çok çalılık kafaları varmış. Gidip
görmedim ama bence aralarından şöyle diyenler
çıkmıştır:
“Arkadaş bu Güneş her sabah ortaya çıkıyor.
Sonra da kayboluyor. Bu Ay da Güneş gidince geliyor. Ardından o gidiyor, Güneş geliyor. Bu da bana
dert oluyor. Acaba neden?”
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Bak işte bilimin ayak sesleri duyulmaya başladı:
Etrafında gördüklerini açıklama merakı… Peki devamına bakalım. Biri demiş ki:
“Onda kafaya takacak ne var dostum. Sebebi çok
basit. Bu Ay var ya… O aslında çok cesur bir erkekmiş. Güneş de göz kamaştıran bir kız. Bunlar
birbirlerine âşık olmuşlar. Çok ama çok mutluymuşlar. Gel gör ki ne yapıp ne ettilerse tanrıların
kafasını fena halde bozmuşlar. Tanrılar ceza olarak
onları birbirinden ayırmış. Ay’ı geceye, Güneş’i de
gündüze sürmüşler. Ayrılığa mahkûm oldukları
için biri gelince öteki gidiyor.”
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Bu hüzünlü hikâye, Ay’la Güneş’in neden aynı
anda görünmediklerini açıklıyor mu? Açıklıyor tabii. Tanrılar onları ayrılığa mahkûm ettiği için…
Ama bilimsel değil; test edemezsin. Nasıl test edeceksin ki? Ay’a sorsak bunu söyler mi? “Evet, ben
Güneş’e âşığım ama Tanrılar beni ondan ayrı kalmaya mahkûm etti,” diyebilir mi? Güneş’ten de
yanıt alamazsın. Aklına gelen başka bir test etme
yöntemi var mı? Benim yok.
Peki, yasalara uygun mu? Tabii burada yasa deyince devletin koyduğu yasaları kastetmediğimi
anladın değil mi? Bilimin yasalarından bahsediyorum. Bakalım yasa kitabı ne diyor? Bilimin bu
konudaki yasalarını büyük ölçüde Newton adında
bir adama borçluyuz. Ağacın altında oturuyorken
kafana elma düşse ne yaparsın?
Ben hemen o elmayı yerim. Sana da aynısını
tavsiye ederim. Newton ise elmanın düşmesinden
ilham alarak yerçekimini keşfetmiş. Adamdaki kafaya bakar mısın? Benim kafama dünya düşseydi
ancak o zaman aramızdaki çekimi fark ederdim.
Gökyüzündeki devlerin hareketlerinden bahsedince Kepler ve Galileo’yu da unutmamak lazım.
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Güneş ve gezegenlerle ilgili yasalara onların da çok
büyük katkıları var. Hem de kafalarına elma, armut
ya da ceviz düşmeden bulmuşlar her şeyi.
Bilimin yasaları, Güneş’in neden yirmi dört saatte bir doğduğunu açıklıyor. Ay’ın Dünya’nın etrafında niçin yirmi dokuz buçuk günde dolaştığını da
söylüyor. Üstelik göz yaşartıcı aşk hikâyelerinden
bahsetmeden yapıyor bunları.
Bilimin tanımını hatırlıyor musun? Unuttun
değil mi? Boş ver, hatırlamaya çalışma. Ben şimdi
sana onun daha güzel giyinmişini vereceğim:
Bilim, yasalara uygun ya da deneysel yöntemlerle doğrulanmış belirli olgu, konu ya da olaylara
ilişkin bilgileri bir araya getiren çalışmalar bütünüdür.
Biraz uzun oldu değil mi? Cümlenin sonuna gelince başında ne dediğimi ben bile unuttum. Sen de
unuttuysan hiç dert etme. Sana bir iyilik yapacağım
ve tanımı özetleyeceğim:
Bilim, uygulamaya ve akla dayanır. Yani bilim
üretmek için ya deney yaparsın ya da akıl yürütürsün.
Bilim üreten insana da bilim insanı denir.
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