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Galileo Galilei 

Yaşamı: 

15 Şubat 1564’de Pisa’da doğdu. Babası Vincenzio daha iyi bir gelir umuduyla ailesini Floransa’ya 

taşıdığında 10 yaşındaydı. Ancak eğitimi için Galileo Floransa’ya 30 kilometre uzaklıktaki bir 

manastıra gönderildi. Burada beş yıl kadar Latince, Yunanca ve mantık öğrendi. Manastırda kalmak 

istediğini belirttiğinde babası tarafından oradan alındı ve eğitimine manastır dışında devam etti. Resim 

yapmaya olan ilgisi de gelir getirmeyecek bir uğraş olarak yine babası tarafından engellendi. 17 

yaşında tıp eğitimi görmek üzere Pisa’ya gönderildi. Burada—hastaların horoskoplarını çıkarabilmesi 

için—matematik ve astronomi eğitimi aldı. Arşimet ve Öklid’in eserlerine gösterdiği ilgi ve sıra dışı 

yetenekleriyle matematikçilerin dikkatini çekti. 21 yaşında herhangi bir derece almadan üniversiteden 

ayrıldığında oldukça tanınmış bir matematikçiydi ve özel dersler vererek geçimini sağlamaya çalıştı. 

Dante üzerine yaptığı çalışmalar aracılığıyla Roma’ya bile davet edilmiş ve sonunda 1589’da Pisa 

üniversitesine matematikçi olarak alınmıştı. Babasının da ölümüyle geçim sıkıntısı artan ailesine 

bakabilmek için 1592 yılında daha iyi bir gelir sunan Padua Üniversitesi’ne geçti. Senatoya sunduğu 

teleskopunun da katkısıyla 18 yıl boyunca saygın bir konumda Venedik’te yaşadı. Son olarak 1610’da 

Venedik’ten ayrılarak Toskana Grandüklüğü’nün matematikçisi ve felsefecisi oldu. 1633 yılında 

çalışmaları nedeniyle Kilise tarafından yargılanıp yaşam boyu ev hapsi cezası aldı. 8 Ocak 1642’de ev 

hapsindeyken yaşamını yitirdi. 

Teleskop ve Matematik: 

Galileo’nun buluşları arasında belki de en ünlü olanı teleskoptur. Aslında denizcilerin karayı 

görebilmek için uzağı gösteren araçlar yapma çabası oldukça eskiye dayanır. Galileo da böyle bir 

aracın varlığını öğrenmiş ve onu keşfetmekten çok geliştirmiştir. Galileo’nun teleskop nedeniyle 

kazandığı ünün temelindeyse bu araçla gökyüzüne bakmış olması vardır. 

Pek çok gözlem yapmış ve önemli sonuçlar elde etmiştir. Ancak kimi gözlemlerini yorumlayış biçimi 

günümüz bulgularıyla uyumlu değildir. Örneğin Satürn’ün halkalarını önce uydular olarak yorumlamış 

daha sonra da kaybolduklarını görünce bir hata yaptığını anlamış ve daha fazla yorum yapmaktan 

kaçınmıştır. Kuyruklu yıldızları ise ay altı evrene ait olaylar olarak nitelemiş ve gerçek fiziksel 

nesneler olmayıp ışık oyunu olma olasılıklarının yüksek olduğunu savunmuştur. Güneş lekeleri 

üzerine gözlemleri ise bir Cizvit olan Christopher Scheiner ile arasında bir öncelik tartışmasına yol 

açmış ve kariyerine yarardan çok zarar getirmiştir.  

Elde ettiği başarılı sonuçlardan en önemli ikisi şunlardır: (1) Jüpiterin uyduları vardır; (2) Ay 

yüzeyinde kraterler vardır. Kuşkusuz teleskop yardımıyla başka pek çok gözlem yapmıştır. Ancak 
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hiçbiri Galileo’nun bilime genel yaklaşımını bu ikisi kadar etkilememiştir. Bunlardan ilki Dünya’nın 

özel konumunun Kopernikçiler için yarattığı sorunu ortadan kaldırmaktadır. O güne kadar 

Kopernikçiler de dahil herkes Ay’ın Dünya etrafında döndüğünü söylemekteydi. Doğal olarak dönme 

hareketlerinin merkezi Dünya olarak görülüyordu. Eğer gezegenler Güneş çevresinde dönseydi, Ay’ın 

da Güneş çevresinde dönmesi gerekirdi. Ancak Jüpiter’in uydularının olması etrafında dönülen 

yalnızca bir merkez olabileceği fikrini zayıflatmaktaydı. Bu, Kopernikçi evren anlayışının önemli bir 

kavramsal sorununu çözmekteydi. 

İkinci gözlem gökyüzündeki nesnelerin Dünya’ya benzerliğine işaret etmektedir. Eğer Ay’da tıpkı 

Dünya’da olduğu gibi kraterler ve dağlar varsa Dünya dışındaki varlıkların—o dönem kabul edildiği 

gibi—bambaşka bir tözden oluştuğunu savunmak uygun olmayacaktır (daha sonra gözlemleyeceği 

Güneş lekelerinin de benzer bir önemi vardır. Konumları ve büyüklükleri değişmektedir). Böylece 

Galileo tek bir tür maddenin varolduğunu savunabilmek için değerli bir dayanak bulmuştur. Daha da 

önemlisi Ay’ın Dünya’ya benzerliği yerine durum Dünya’nın Ay’a benzerliği biçiminde ifade 

edilebilir. Bu da ay altı evren için bilimi olanaklı kılacaktır. 

Dönemin araştırmacıları geometrinin, ideal varlıklardan söz etmesi bakımından bizim değişen, 

çürüyen dünyamıza uygulanamayacağını düşünüyorlardı. Ne de olsa geometrinin söz ettiği ve 

ilişkilerini anlattığı biçimler asla çevremizde göremeyeceğimiz varlıklardır. Ne kadar çabalarsak 

çabalayalım kalınlığı olmayan bir doğru ya da tüm noktaları merkezden aynı uzaklıkta olan bir çember 

çizemeyiz. Ancak ay üstü evren—Aristoteles’in sözü kabul edilecek olursa—bu kusurları 

barındırmamaktaydı. Gezegenler bilinen en eski zamandan beri aynı hareketlerini sürdürmekteydi. Ne 

yenisi ortaya çıkmakta ne de eskileri ortadan kaybolmaktaydı. Dolayısıyla geometrinin kusursuzluğu 

gökyüzüne uygulanabilir. Galileo, Dünya’nın Ay’a benzerliğini ortaya koyarak Dünya için de bilim 

yapmayı olanaklı kılmıştır. Tıpkı teleskopta olduğu gibi geometriyi ilk bulan kişi değildir ancak onu 

beklenmedik bir alana uygulayarak bir atılım gerçekleştirmiştir. Doğanın dilinin geometri olduğunu 

söylerken aslında savunduğu göksel varlıklara uygulayabildiğimiz yasal düzeni Dünya üzerinde de 

bulabileceğimizdir. Bundan dolayı da bilimin kurucusu olarak haklı bir üne sahiptir. 

Görelilik İlkesi ve İlk Görelilik Kuramı: 

Galileo Kopernikçi evren anlayışını savunabilmek için yapması gereken ilk işin sezgilerimizle elde 

ettiğimiz kimi kanıların doğru olmadığını göstermek olduğunu fark etmişti. Kuşkusuz bilimsel 

çalışmaları bilmeksizin Dünya üzerinde etrafına bakan bir kişi kendisinin ve üzerinde bulunduğu 

zeminin durduğunu düşünür. Güneş’in hareketi ise en yalın gözlemlerle açıkça fark edilmektedir. 

Bundan dolayı Galileo, öncelikle bu gözlemlerde bir değişiklik olmadan hareket etmenin olanaklı 

olduğunu göstermeye çalıştı. 
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Hareketli bir platformda—örneğin seyir durumundaki bir gemide—yapılacak deneylerin gemi 

üzerinde bulunanlara nasıl görüneceğini anlatarak, sezgisel bulgularla Dünya’nın durduğunun 

kanıtlanamayacağını gösterdi. Dalgasız bir denizde, hızının büyüklüğü değişmeden süzülen bir 

geminin, penceresi olmayan bir kamarasında bulunan bir kişi geminin hareket ettiğini fark edemez. 

Hareketin göreliliğinden yola çıkan Galileo böylece görelilik ilkesinin temelini de atmıştır. 

Ancak kamaradaki kişinin gözlemleri dalgalı bir denizde ya da geminin hızının değiştiği durumlarda 

farklı olacaktır. Bu nedenle Galileo her türlü hareketin göreli olmadığını belirtmiş ve bir tür özel 

görelilik kuramı oluşturmuştur. Galileo’ya göre düzgün dairesel hareket halindeki bir platformda 

yapılacak tüm gözlemler, hareketsiz durmakta olan bir yerde yapılanlarla aynı olacaktır. Böylece 

Dünya yüzeyinde, hızının büyüklüğü değişmeyen bir gemide ya da Güneş çevresinde dönmekte olan 

Dünya’mızdaki gözlemlerimiz, “sanki duruyormuşuz gibi” olacaktır. Galileo’nun Dünya’nın 

durduğuna ilişkin tüm sezgisel kanıtları boşa çıkarmasını sağlayan bu çözümü bilim için temel 

nitelikte olup bugün bile—farklı biçimlerde de olsa—kullandığımız düzenleyici bir ilkedir. 

Bilimsel Yöntem: 

Popüler kültürde Galileo, Aristotelesci düşünme biçimlerini yıkan kişi olarak bilinir. Buna göre, “sırf 

Aristoteles öyle söylemiş olduğu için” doğru olduğuna inanılan yanılgıları deney yoluyla yanlışlamış 

ve deneysel yöntemi kurmuştur. Herhangi bir önermenin doğruluğu için Kutsal Kitap’ta ya da 

Aristoteles’in metinlerinde yazıyor olmasını kanıt olarak kabul etmeyen Galileo, bu tür kanıtlama 

yöntemlerine karşı deneysel yöntemi geliştirmiştir. 

Bu öykünün haklılık payı vardır. Gerçekten de Galileo diyaloglar biçiminde yazdığı iki büyük eserinde 

de Simplicio karakterini Aristotelesci bir düşünür olarak sunmuş ve onun görüşlerinin savunulamaz 

olduğunu göstermiştir. Simplicio, sözcük anlamı olarak “sığ” demektir ancak Galileo, adın kaynağının 

ortaçağda yaşamış Simplicius adlı bir Aristoteles yorumcusu olduğunu söylemiştir. Aristoteles’in 

görüşlerini savunduğu söylenen bu karakterin görüşleri sıklıkla, önerilen basit deneyler aracılığıyla 

çürütülür. Bunlar arasında ünlü Pisa kulesinden taş atma deneyi de vardır. 

Üstelik Galileo, Accademia dei Lincei (Vaşakların Akademisi) üyesidir. Grubun adı gözlerinin çok 

keskin olduğuna inanılan vaşaktan gelmektedir. Doğanın, geleneklere uyularak değil dikkatli 

gözlemlerle anlaşılabileceğini savunurlar. Bu Akademi, Prens Frederico Cesi tarafından kurulmuş ve 

gözleme verdiği önem kadar, dinden bağımsız bilim yapma çabasına da önem vermiştir. Cesi ve 

kurduğu akademi, başta Cizvit örgütlenmesi olmak üzere, din adamlarının yönetimindeki bilimsel 

çalışmalara kuşkuyla yaklaşmaktaydı. 
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Bunlara dayanarak Ernest Mach, Galileo’yu deneysel yöntemin kurucusu olarak betimlemiştir. Ancak 

daha sonraki çalışmalar bu yaklaşımın gerçeği tam olarak yansıtmadığını ortaya koymuştur. Bu, 

Mach’ın pozitivist yaklaşımıyla bilimi gözleme dayandırmak isteği ve Galileo’nun biraz yüzeysel 

okunmasının sonucu olarak görülmektedir. 

Diğer uçta ise Alexandre Koyré’nin yaklaşımı vardır. Koyré, Galileo’yu Platonist olarak anlatır. Ona 

göre Galileo’nun anlattığı deneyler asla gerçekleştirilmemiştir. Örneğin Pisa kulesinden atıldığı 

söylenen taşlar gerçek bir deneyi anlatıyor olsaydı sonuç—hava sürtünmesi nedeniyle—Galileo’nun 

istediği gibi çıkmazdı. Zaten deneyin anlatıldığı bölüme bakıldığında burada bir gözlemin 

anlatımından çok, olmayana ergi yöntemiyle gerçekleştirilen bir kanıt buluruz. Galileo biri ağır, diğeri 

hafif iki taşı birbirine bağlarsak sonucun ne olacağını sorar. Bu iki parçalı nesnenin ağırlığı her iki 

nesnenin ayrı ayrı ağırlıklarından fazladır. Bu nedenle onlardan daha hızlı düşmelidir. Öte yandan 

düşme sırasında hafif olan parça daha yavaş düşeceğinden ağır parçayı da yavaşlatmalıdır. Sonuç 

olarak bağlı nesneler ağır olan parçadan daha yavaş düşmelidir. Yani ağır nesnelerin daha hızlı 

düştüğünü kabul etmek farklı ağırlıktaki iki nesneyi bağlarsak ne olacağı sorusuna birbiriyle çelişen 

iki yanıt vermektedir. Bu çelişkiyi ortadan kaldırmanın tek yolu varsayımımızı gözden geçirmektir. 

Yani taşların düşme süreleri ağırlıklarından bağımsız olmalıdır. Görüldüğü gibi bu, gerçekte yapılması 

beklenmeyecek bir düşünce deneyidir. 

Benzer biçimde nesnelerin suda yüzmesi ya da batmasının şekilleriyle ilgili olmadığını savunduğunda 

görüşlerinin yanlışlığı—daha sonra değineceğimiz gibi—kendisine “deneysel olarak” gösterilmiştir. 

Ancak bu, Galileo’nun görüşlerini değiştirmesine yol açmamıştır. 

Daha yeni çalışmalar Galileo’nun deney ve gözleme yaptığı vurgu kadar Aristotelesci geleneğe de 

kimi açılardan bağlı kaldığını düşündürtür. Akıl yürütme biçimlerini büyük oranda Aristotelesci 

gelenekten almıştır. Kuşkusuz basitçe kimi kitaplarda öyle yazdığı için kuramlarıyla çelişen görüşleri 

kabul etmiyordu. Ancak gözlemlerini değerlendirme biçimi, onlardan soyutlamalar yaparak ya da 

düşünce deneyleri tasarlayarak akıl yürütmesi için gerekli mantıksal araçlar, aldığı Aristotelesci 

eğitimin ürünüydü.  

Zaman zaman Aristotelesci gelenekten akıl yürütme araçlarının dışında da kullandığı önemli unsurlar 

olmuştur. Bunların en önemlisi doğal hareket fikridir. Galileo’nun çalışmalarından önce genel kabul 

görmüş olan madde anlayışı beş temel element varsaymaktaydı. Aristoteles’in önermiş olduğu bu 

yapıya göre ay altı evrende bulunan dört elemente ek olarak bir de ay üstü evrendeki göksel küreleri 

oluşturan farklı bir element bulunmaktaydı. Varlığı beş ayrı türe bölme gereksiniminin kaynağı farklı 

hareketlerdi. Ay üstü evrenin değişmeyen düzeni ve sürekli bir dönme hareketi gerçekleştirmeleri 

onları açıkça farklı kılıyordu. Dünya’da dışarıdan yönlendirilmeden sürekli dönen hiçbir şey 

bulunmamaktaydı. Buna ek olarak taşlar düşerken ateşin yükselmesi de önemli bir farklılığa işaret 
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etmekteydi. Aristoteles, bu farklılıkları açıklamak için maddelerinin farklı olduklarını söylemişti. Ve 

her birinin kendi—açıklanmaya gereksinimi olmayan—doğal hareketi vardı. Örneğin göksel 

nesnelerin doğal hareketi düzgün dairesel hareketti. 

Galileo bu yaklaşıma temelden karşıydı. Tek bir tür madde olduğunu savunmuş ve farklılıkları 

açıklamak için yeni bir kurama gereksinim olduğunu söylemişti. Ancak yine de bu tek madde için bir 

doğal hareket olduğunu söylüyordu. Görelilik kuramından söz ederken değindiğimiz düzgün dairesel 

hareketin kaynağı budur. Burada bir kez daha görülmektedir ki Galileo çalışmaları sırasında 

Dünya’nın gökyüzündeki diğer varlıklara benzerliğini göstermeye çalışmıştır. Onların doğal hareketini 

Dünya ve içindekiler için de geçerli kılmış göksel varlıklara uygulanabilen geometrinin Dünya 

üzerinde de uygulanmasına çalışmıştır. Önerdiği tek tür madde için benimsediği doğal hareket, 

Aristoteles’in göksel küreler için seçtiği düzgün dairesel harekettir. 

Bütünleştiricilik: 

Galileo’nun kullandığı yöntemin bir ayağı deneye dayansa da yalnızca deneysel çalışma fazla bir 

sonuç veremezdi. Galileo’nun deneylerini yönlendiren ve onları yorumlayışını belirleyen temel bir 

motif bütünleştiriciliktir. Farklılıklar arasındaki benzerlikleri aramak bugün bile bilimin temel itici 

gücüdür. Bu motif Galileo’nun ilk çalışmalarında bile görülebilir. Henüz önemli bir matematikçi 

olmamışken incelediği konu, o dönemin bilinen araçlarından kaldıraç ve teraziydi. Galileo bunların 

aslında aynı ilkeye dayandığını savunmuştur. Böylece ayrı olduğu düşünülen fiziksel araçları aynı 

ilkelerle açıklama çabasına girmiştir. Bununla da yetinmeyerek bunlara serbest düşmeyi eklemiştir. 

Düşmeye bırakılan bir nesne, bir küfesi boş olan tartının diğer küfesine konmuş olarak 

değerlendirilebilir. 1590’da hazırladığı ancak yayınlanmamış bir Aristoteles eleştirisinde bunlara, eğik 

düzlem, sarkaç ve suda yüzmeyi de eklemiştir. Bu bütünleştirme çabası aslında düşeydeki tüm yer 

değiştirmenin özgül ağırlık farklarından kaynaklandığını ve başkaca bir farkın bulunmadığına olan 

inancından kaynaklanmaktadır. Böylece ateşin yükselmesi ve taşın düşmesi farklı özlere sahip; 

dolayısıyla farklı doğal hareketleri olan varlıklar olmalarından değil, özgül ağırlık farklarından 

kaynaklanmaktadır. Bu savını desteklemek için özgül ağırlık dışında hiçbir unsurun düşey yer 

değiştirmede etkisi olmadığını göstermeye çalışmıştır. 

Örneğin —Aristoteles’in söylediğinin aksine— bir nesnenin suda yüzecek mi yoksa batacak mı 

olduğu nesnenin şeklinden etkilenmemekteydi. Bu savıyla bir kez daha Galileo yaygın kanıya karşı 

durmaktaydı. Bir gemiyi oluşturan malzeme üst üste dizilip suya bırakılsa batacaktır. Ancak geminin 

şekli onun yüzmesini sağlamaktadır. Burada Galileo geminin şeklinin alt kısımlarına hava sıkıştırmak 

üzere tasarlandığına dikkat çeker. Böylece geminin suya batan kısmının önemli bir bölümü hava, yani 

oldukça hafif bir malzemedir. Bu da geminin özgül ağırlığı hesaplanırken dikkate alınırsa Galileo’nun 

istediği sonucu verir. 
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Yüzen Nesneler Üzerine Bir Düello: 

Yüzen nesneler konusunda Aristoteles’in görüşlerini çürüttüğü iddiası Toskana’daki araştırmacılardan 

biri olan Ludovico delle Colombe tarafından bir meydan okumayla karşılanmıştır. delle Colombe 

1612’de Grandük’ün ve kimi başka meraklı soyluların da bulunduğu bir gösteride Galileo’yu 

Galileo’nun yöntemiyle yenebileceğini söylemiştir. Küçük fildişi levhalar sudan daha ağır olmalarına 

karşın yavaşça konulduklarında suda yüzebilmektedirler (günümüzde bu durum yüzey gerilimi ile 

açıklanmaktadır). Galileo bu deneye bakarak görüşlerinden vaz geçmemiştir. Her ne kadar delle 

Colombe, Aristoteles’in haklılığını kanıtladığını ve şeklin, batma konusunda belirleyici olduğunu 

gösterdiğini düşünse de Galileo ikna olmamıştır. Pek çok aracın çalışmasını ve pek çok nesnenin 

düşmesi ya da suda batmasını açıklamasını sağlayan bir ilkeden çok özel bir deney durumu nedeniyle 

vazgeçmeye niyetli değildi. Levha ıslatılıp bırakıldığında batıyor, hızla atıldığında ya da keskin ucu 

suya değdirildiğinde batıyordu. Bu nedenle ilkece haklı olduğunu ancak bu deneyde gözden kaçan bir 

ayrıntı olduğunu düşündü. 

Bu birkaç nedenden önemli bir olaydır. Öncelikle Galileo—Grandük’ün resmi matematikçisi—kendi 

uzmanlık alanında bir gösteride zafer kazanamamıştır, dolayısıyla ancak gösterinin ardından yazılı 

olarak haklılığını sergilemeye çalışmak durumunda kalmıştır. Ayrıca Galileo’nun deneysel veriler ve 

bütünleştirme çabası arasında nasıl bir denge gözettiği ve bilimsel yönteminin basitçe gözlemsel 

veriler derlemekten ibaret olmadığını açıkça sergilemektedir. Son olarak pek çok Aristotelesçi fikirden 

besleniyor olmasına karşın neden sürekli bir Aristoteles’e karşı çıkış biçiminde argümanlarını 

kurduğunu da anlamamızı sağlar. 

Galileo, gösteriden sonra kendini savunmak ve bu gösterideki deneyi açıklamak amacıyla görüşlerini 

yazdığı bir çalışmasını İtalyanca olarak hazırlamıştır. Çünkü seslendiği kişiler akademik bir çevrede 

değildir. Ancak bu kalıcı bir dönüşümdür. Bu tarihten sonra Galileo’nun hedeflediği okur kitlesi 

eğitimli halktır ve kullanacağı dil İtalyanca’dır. Diyaloglar biçiminde kaleme aldığı iki büyük 

başyapını da İtalyanca yazmıştır. 

Dönemi anlamamıza yardımcı olacak diğer konu ise bu tartışmadaki her iki tarfın da Aristoteles’in 

görüşlerinin tartışmanın ana konusu olduğunu düşünmesidir. delle Colombe Aristoteles’i savunmakta, 

Galileo ise Aristoteles’in yanıldığını kanıtlamaya uğraşmaktadır. Ancak “filozofun” bu konudaki tüm 

yazdıkları iki sayfadan azdır. Üstelik başka herhangi bir alandaki görüşleri için temel olan bir görüş de 

değildir. Buna rağmen o dönemde Aristoteles’in bu konuda yanıldığını söylemek cesaret 

gerektiriyordu. Galileo’nun Arsitoteles karşıtlığını bu koşullar içinde değerlendirmek gerekir. 

Aristoteles’in metinlerinin bu denli abartılı biçimde savunuluyor oluşu Galileo’nun tepkisinin 

temelidir ve Aristotlelesci gelenekten nasıl etkilendiğini gizlemektedir.  
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Galileo’nun delle Colombe’ye karşı hazırladığı savunması yavaşça bırakılan levhanın altında bir 

miktar hava kaldığı varsayımına dayanır. Böylece özgül ağırlığın tek neden olduğunda ısrar eder. Bu 

çözüm doğru değildir; ancak Galileo’nun yaklaşımı ve karşılaştığı sorunu ele alış biçimi bilimsel tavra 

kusursuz bir örnektir. Günümüzde de bilim toplumu tek bir deneysel soruna bakarak pek çok gözlemi 

başarıyla açıklayan bir kuramı ya da kuramlarımızı geliştirirken dayandığımız ilkeleri atmayı 

düşünmez.  

Kutsal Kitap’ın Yorumu: 

Galileo ile ilgili en yaygın bilinen öykü Roma Katolik Kilisesi tarafından yargılanmasıdır. Yaygın 

kanının aksine bu yalnızca Dünya’nın hareket edip etmediğine ilişkin bir tartışma değildir. Dünya’nın 

durmadığına ilişkin görüş 1543’te yani Galileo henüz doğmadan 22 yıl önce Mikolaj Kopernik 

(Latinceleştirilmiş biçimiyle Copernicus) tarafından yayınlanmış ve bu metin 24 Şubat 1616’ya kadar 

yasaklanmamıştır. Üstelik Cizvit örgütü de Kopernikçi fikirlere sıcak bakmaktaydı. Ancak Galileo, bu 

görüşleri savunma biçimiyle aşırı tepki çekmiştir. Dönemin politik koşullarının da Galileo’nun alehine 

olması sonucu hem cezalandırılmış hem de Kopernikçilik Kilise’ye baş kaldırının sembollerinden 

birine dönüşmüş ve yasaklanmıştır. 

Bu yargılama süreci Galileo’nun bilimsel yöntemini ortaya koyan önemli bir olaydır. Çünkü Galileo 

savunduğu görüşten çok onu savunma biçimi nedeniyle cezalandırılmıştır. Galileo’nun yöntemini 

doğru anlamak için onun dine ya da Kilise’ye genel bir karşı çıkışı olmadığını, gönülden bağlı bir 

Katolik olduğunu unutmamak gerekir. Protestanlığa da tepki duymaktadır.  

Kilise’nin bu konudaki resmi görüşünü önemli oranda belirleyen Kardinal Robert Bellarmine, 

Kopernikçi evren tasarımının bir matematiksel model olduğunu çeşitli hesaplamalar için kullanışlı 

olduğunu ancak bundan daha öte bir anlam taşımadığını savunmaktaydı. Ona göre bu konuda da—

başka her alanda olduğu gibi—gerçeğin ne olduğu kutsal kitapta yazmaktaydı. 

Ne var ki kutsal kitap herkesin ilk okuyuşta anlayabileceği bir metin olarak da kabul edilmemekteydi. 

Yorumlanmaya gereksinimi vardı. Örneğin Tanrı’nın yorulduğu ya da kıskançlık duyduğunu söyleyen 

bölümlerde sözcükler, gerçek anlamlarında alınmamalıydı. Orada anlatılmak istenen asıl anlam 

yorumla ortaya çıkarılabilirdi. Doğru yorumun ne olduğunu belirleme yetkisi de Kilise’ye aitti. 

Galileo kutsal kitabın doğruluğundan kuşku duymuyordu. Ancak Dünya’nın durduğunun söylendiği 

bölümlerin de—tıpkı Tanrı’nın yorulduğu sonucunun çıkarılabileceği bölümler gibi—farklı 

yorumlanması gerektiğini düşünmekteydi. Ünlü Mektup’unda (Toskana Düşesine Mektup) kutsal 

metinlerin nasıl yorumlanması gerektiğine ilişkin düşüncelerini sergiler. Önerdiği yöntem, kutsal 

kitabı yalnızca dinsel ve ahlaki konularda bizi eğitmek için sunulmuş bir metin olarak görmek ve doğa 
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olaylarını (örneğin gezegenlerin hareketlerini) anlatmak gibi bir amaç taşımadığını kabul etmektir. 

Böylece Dünya’nın durduğu sonucunu çıkarabileceğimiz bölümler bizim anlayışımız için 

basitleştirilmiş açıklamalar olarak görülmeli ve yüzeysel anlamları bu konuda hakikat olarak 

nitelenmemelidir. 

Galileo burada önemli bir ilkeyi çiğnemektedir. Kutsal kitabı yorumlama yetkisi yalnızca Kilise’ye 

aittir ve bu yetki Kilise’nin yetkesi için çok önemlidir. Yükselmekte olan Protestanlığın Roma Katolik 

Kilisesi’ne temel karşı çıkışı elinde bulundurduğu bu yetkiydi. Protestanlara göre kutsal kitap herkes 

tarafından yorumlanabilirdi. Ancak Galileo Avrupa çapında sağladığı saygınlığı yardımıyla Kilise’nin 

bile kolayca ortadan kaldıramayacağı birisiydi. 1616’da—büyük oranda Galileo’nun çalışmalarının 

yarattığı tartışma sonucu—Kopernik’in kitabı yasaklanınca Roma’ya çağırılmış ve Kardinal 

Bellarmine tarafından resmi olmayan bir biçimde kendisine “Kopernikçiliği benimsememesi, 

öğretmemesi ve savunmaması” söylenmişti. 

1623’te Galileo ile yakın ilişkileri olan Maffeo Barberini (Urban VIII) Papa seçilmiş, Accademia dei 

Lincei’nin bir üyesi de Kardinal olmuştu (topluluk bu durumda bir ilkesinden vaz geçmiş ve bir din 

adamının grubun üyesi olmasına karşı çıkmamıştı). Galileo bu güçlü dostluklarına da güvenerek kutsal 

kitabın doğa olaylarını anlatmayı amaçlamadığını dile getirmeyi sürdürdü. Amacı en azından 

Kopernik’in kitabını yasak yayınlar listesinden çıkartmaktı. Kopernikçiliği savunduğu herkesce 

biliniyordu. Ancak derslerinde tartışmasız olarak resmi görüşü öğretiyordu. 

Hassas Terazi: 

Galileo; sivri dili, alaycı üslubu, aşırı alıngan ve kolay öfkelenen kişiliğiyle pek çok düşman edinmişti. 

Galileo, bir öğrencisinin sunumu aracılığıyla kuyruklu yıldızlar hakkında önerilen tüm kuramları 

eleştirmiş ve hepsinde oldukça önemli sorunlar olduğunu göstermişti. Sonuç olarak da bunların bir ışık 

oyunu olduğunu önermişti. Galileo düzeyindeki bir gözlemcinin kuyruklu yıldızları ay altı evrene ait 

bir göz yanılsaması olarak değerlendirmesi şaşırtıcıdır. Ancak hırsı ve yeni bir sav ortaya koyma 

arzusu ağır basmıştır. 

Galileo’nun eleştirdiği görüşler arasında önemli bir gözlemci olan Cizvit Horatio Grassi’nin kuramı da 

vardır. Grassi duruma kızmış ve—o zaman yaygın olan biçimde bir takma isimle—Galileo’nun 

görüşlerinin ölçülüp biçildiği TERAZİ başlıklı bir metin kaleme almış; görüşlerini savunmuştur. Bir 

söz oyunu ile kuyruklu yıldızın ilk ortaya çıktığı burcun da işaretini başlığa almıştır (aslında bu da 

başka bir yanılgısıdır). Ancak Galileo’nun susmaya niyeti yoktu. 1623’te yazdığı Hassas Terazi 

başlıklı eseriyle “daha dikkatli bir ölçme” önerdi. Grassi’nin kaba aracını bir kuyumcu aracıyla 

değiştirmekteydi. Grassi’nin yalnızca bulgularını değil, akıl yürütme biçimini ve hatta kişiliğini de 
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alaya almaktaydı. Bir retorik başyapıtı olan bu eser Galileo’nun hızla ve nedensiz yere güçlü 

düşmanlar kazanma biçiminin de iyi bir örneğidir. 

Eser, kuyruklu yıldızlara ilişkin yanlış bir kuramı savunuyorsa da önerdiği akıl yürütme biçimleri, bir 

kuramın nasıl eleştirileceiğine ve ne tür bulguların kanıt sayılabileceğine ilişkin ölçütleri tartışması 

bakımından önemlidir. Galileo’nun yöntemini parlak bir dille aktardığı bir bilimsel manifestodur. 

Yaşamının sonunda başına gelen yargılamadan Scheiner ve Grassi başta olmak üzere Cizvit örgütünü 

sorumlu tutmuştur. Cizvit’ler arasında güçlü düşmanları olduğu doğruysa da aslında o dönemde 

Galileo’nun çalışmalarını önemseyen ve destekleyen en önemli örgütün Cizvit’ler olduğunu belirtmek 

gerekir. 

Hassas Terazi aynı zamanda Galileo’nun 1623’te ne kadar saygın ve dokunulmaz olduğunun da bir 

göstergesidir. Metnin bir Cizvit önderini alaya almaktan çok daha önemli sorunları vardır. Öncelikle 

atomcu bir tavırla yazılmıştır. Bu da açıkça dine saldırı olarak nitelenebilecek bir suçtu. Bununla da 

kalmayarak metinde birincil ve ikincil nitelikler ayrımı yapar. Sıklıkla John Locke’a atfedilen bu 

ayrım İncil’de anlatılan son yemek sırasındaki “mucize”yi bir mecaz olarak göstermekte ve 

Hıristiyanlığın temel şartlarından birini reddetmektedir. Her ikisi de yakılmasına yetecek kadar önemli 

suçlardır. Üstelik Roma Engizisyon’undan bir raportör bu durumu kayda geçirmiştir. Ancak sonuçta 

Engizisyon metni görmezden gelmiş ve Galileo yargılanmamıştır. Daha sonraki yargılanmasında da bu 

metne değinilmemiştir. 

Dünya’nın Dönüşünün Kanıtı: 

Kardinal Bellarmine, Galileo’ya da ulaşan bir mektubunda konuya ilişkin görüşlerini dile 

getirmekteydi. Ona göre, aksine bir kanıt olmadıkça kutsal kitaptaki, gezegenlerin hareketlerine ilişkin 

ifadelerin yorumlanmasının değiştirilmesine gerek yoktu. 

Galileo bunun üstüne kanıtı aramaya koyuldu. Şöyle düşünmüştü: Bir doğru başka bir doğru ile 

çelişemez. Kutsal Kitap Tanrı’nın eseri olarak doğrudur; ancak içinde yaşadığımız evren de Tanrı’nın 

eseridir ve onun doğruları da kutsaldır. Buna dayanarak Kilise’ye Dünya’nın döndüğünü gösteren açık 

bir kanıt sunacak, Kilise de buna uygun olarak yorumlarını düzeltecekti. Galileo—Protestanların 

aksine—Kilise’yi Kutsal Kitap’ı yorumlayacak tek yetkili olarak görmekteydi. Yalnızca bu yorumu 

düzeltip onu—ileride gerçek yadsınamaz olarak ortaya çıktığında—utanç duyacağı bir yanılgıdan 

kurtarmak istiyordu. 

Galileo sonunda kanıtı bulduğunu düşündü. Eğer Dünya hareket halinde ise—tıpkı elimizde hareket 

ettireceğimiz bir bardak suda olacağı gibi—denizler çalkalanmalıydı. Böylece gelgit olayları 

Dünya’nın döndüğünün kanıtı olmuştu. Galileo, Denizlerdeki GelGit Olayları Hakkında başlıklı bir 
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metin hazırladı ve Papa’nın onayına sundu. Papa, Galileo ile dostluğuna ek olarak onun bilimsel ünü 

ve Toskana Grandüklüğü’nün kendisine verdiği önem nedeniyle çalışmasını yayınlamasına itiraz 

etmedi. Ancak iki koşulu vardı. Öncelikle savını bir kanıt olarak görmemeliydi yalnızca 

Kopernikçiliği destekleyen bir argüman olarak görmeliydi. İkinci olarak eserin adı değiştirilmeliydi ve 

bu argüman başlığa taşınacak kadar önemli bir yer tutmamalıydı. Galileo ikinci isteği kolayca 

gerçekleştirdi; böylece İki Büyük Dünya Sistemi Hakkında Diyalog ortaya çıktı. Ancak ilk koşul 

konusunda bütün yaptığı eserin sonunda üstelik de alaya alınan karakter Simplicio’nun ağzından 

Papa’nın sözlerini aktarmak oldu. 

Galileo’nun kanıtlaması günümüz bilimsel bulguları açısından değerlendirildiğinde doğru değildir. 

Denizlerin hareketinde Dünya’nın dönüşünden kaynaklı olan etki çok küçüktür. Gelgit olayları ise 

Ay’ın etkisinden kaynaklanmaktadır. Kuşkusuz Galileo, Newton’un geliştireceği kütle çekim 

kuramının bilinmediği bir dönemde gelgit olaylarını açıklamak için oldukça parlak bir fikir 

geliştirmiştir. 

Fakat bu kanıtlamaya Galileo’nun güveni o dönem için bile temelsizdir. Öncelikle etki, kendi 

hesaplarına göre bile yeterli görünmemektedir. Tek umudu gelgit olaylarının başka hiçbir biçimde 

açıklanamayacak oluşudur. İyi bir yazar olan ve eserin diğer üç gününü akıcı bir diyalog biçiminde 

yazmış olan Galileo, bu kanıtın sunulduğu dördüncü günde oldukça zahmetli ve çoğunlukla tek bir 

kişinin ağızından anlatılan uzun açıklamalar yazmıştır. Üstelik bu açıklaması bir tutarsızlık 

içermektedir. Başka konulara da bolca yer verme çabasının sonucu olarak eserinde ayrıntılı olarak 

tartıştığı görelilik kuramı düzgün dairesel hareket halindeki Dünya’da bu dönmeden kaynaklı hiçbir 

etkinin gözlemlenemeyeceğini savunmaktadır. Dolayısıyla kendisi bir kanıt olanağını ortadan 

kaldırmıştır. Papa’nın sansürü sayesinde günümüzde bu eser, bu başarısız argümandan çok görelilik 

fikrini savunmasıyla öne çıkmaktadır. 

Tutarsızlık Galileo’nun Aristoteles etkisinden kurtulamamasından kaynaklanmaktadır. Eserinin kimi 

bölümlerinde dönmenin yaratacağı etkilerden söz eder ve daha sonraki bilimcilerin geliştireceği gibi 

düzgün doğrusal hareketin doğal hareket olduğunu düşündürecek savlar ortaya koyar. Ancak ne var ki 

sonunda hep Aristoteles’in önerdiği dairesel harekete geri döner ve böylece Dünya üzerinde herhangi 

bir etkiyi belirlemeyi olanaksız kılar. 

Ay’ın gelgit olaylarının kaynağı olduğu görüşü Kepler tarafından dile getirilmişti ve bunu Galileo 

bilmekteydi. Ancak Galileo açıkça Kepler’in çalışmalarından rahatsızlık duyuyordu. Onunla her türlü 

bağlantıdan da kaçınmaktaydı. Yaptığı teleskopları Avrupa’nın önemli astronomlarına gönderip 

çalışmalarını kendi gözleriyle doğrulamalarını istediğinde de Kepler’e bir teleskop göndermemişti. 

Bunun temel nedeni Kepler’in mistik güçlere olan merakıydı. Galileo için olayların mekanik nedenleri 
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olmalıydı. Ay’ın uzaktan etkisi bilimsel bir çalışmanın parçası olmazdı. Bu sorun kütle çekimi ile 

uzaktan etkiyi savunduğunda Newton’ı da rahatsız edecektir. 

Yargılanması: 

Galileo’nun kanıtını bulduğu sıralarda sürmekte olan Otuz Yıl Savaşlarında İspanya, Papa’dan destek 

alamamaktan yakınmakta ve Papa’yı sapkınlara karşı fazlasıyla hoşgörülü olmakla suçlamaktadır. 

Protestanlığın yayılmasıyla yetkesi ve egemenliği altındaki topraklar giderek azalan Kilise’de Papa, 

kimi yolsuzluk suçlamalarına da maruz kalmakta ve yakınlarına haksız kazanç sağlamakla itham 

edilmekteydi. Bu koşullar altında Kilise giderek daha sert önlemler almaya başlamıştı. 

Kitabın yayınlanmasından kısa bir süre önce Accademia dei Lincei’nin kurucusu ve mali destekçisi 

olan Prens Cesi ölmüştü. Bu, Galileo’nun hem güçlü bağlantılar hem de parasal destek kaybetmesine 

neden olmuştu. Üstelik eserin yayınlanmasından önce ortaya çıkan salgın hastalık nedeniyle Roma 

karantinaya alınmış, kitap bir bütün olarak incelemeye alınamamıştı. Kilise eserin kimi bölümlerini 

incelemiş onay kararını da yerel yetkeye dervetmişti. Bu da onay sürecini kuşkulu duruma getirmişti. 

Galileo’nun kanıtını sunduğu kitabını yayınlamasının ardından Kilise derhal inceleme başlattı. Eser 

hızla yasak kitaplar listesine alındı. İncelemeyi yürüten komisyonda kitaba onay veren Roma’daki 

yetkili de vardı ve kendi durumunu kurtarmak için kandırıldığını iddia etti. Diğer bir komisyon üyesi 

ise bir Cizvit’ti ve büyük olasılıkla kitaba ilişkin değerlendirmesini Galileo ile ciddi tartışmaları olmuş 

olan Scheiner’e danışarak hazırlamıştı. Bu komisyonda astronomi ya da matematikle ilgili birikimi 

olan hiç kimse bulunmamaktaydı. Sonuç kaçınılmazdı: Galileo kitabının yasaklanmasıyla kurtulamadı. 

Kendisi de sapkınlık suçlamasıyla yargılanacaktı. 23 Eylül 1632’de Engizisyon, Galileo’nun 

yargılanmak üzere Roma’ya çağırılmasına karar verdi. 

Galileo için bu beklenmedik bir durumdur. Ona göre Papa ile kişisel olarak görüşüp sözlü onay 

almıştır. Bir zamanlar Kardinal olan Bellarmine’nin bulunursa kutsal metinleri ona uygun biçimde 

yorumlamak gerekeceğini söylediği “kanıtı” bulmuştur. Savunduğu yorumlama biçimi (kutsal kitabın 

yalnızca iman ile ilgili konularda geçerli olduğu) Aziz Augustine’den yaptığı alıntılarla 

desteklendiğinden, Protestanlar gibi Kutsal Kitap’ı bağımsız yorumlamaya kalktığını da 

düşünmemekteydi. 

Ancak bu beklentilerinde önemli bazı hatalar vardır. Öncelikle Kardinal Bellarmine ile yaptığı ve 

resmi olmadığını sandığı “Kopernikçiliği benimsememesi, öğretmemesi ve savunmaması” uyarısı 

orada bulunan Kardinal Segizzi tarafından kayda geçirilmiştir. Böylece Kilise’nin kendisine verdiği 

açık bir emre uymamış oluyordu. Bundan çok daha azı nedeniyle yakılabilirdi. Neyse ki bu belgenin 

değerini azaltan kimi önemli sorunlar vardı. Birincisi Galileo, daha sonraki bir tarihte Kardinal 
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Bellarmine’den kendisine hiçbir resmi uyarı yapılmadığını belirten imzalı bir belge almış ve bunu 

Engizisyona sunmuştu. İkinci olarak Kardinal Segizzi’nin hazırladığı belge kurallara uygun biçimde 

hazırlanmamıştı. Ne uyarılan Galileo’nun ne de uyaran Bellarmine’nin imzasını taşımıyordu. Üstelik 

Segizzi de Bellarmine de ölmüştü ve belgelerin doğruluğu denetlenemiyordu. Bu belgenin nasıl ortaya 

çıktığı da ilginç bir araştırma konusudur. Çünkü arşivler o derece gizlidir ki yargılamayı yapacak 

kardinallerin bile arşivleri araştırma yetkisi yoktur. 

Galileo’nun ikinci yanılgısı Bellarmine’nin söz ettiği kanıtlama ile ilgiliydi. Papa’nın—Simplicio 

tarafından kitapda da aktarılan—sözlerinin de belirttiği gibi, hiçbir deneysel bulgu ya da gözlem 

“kanıt” olarak nitelenemezdi. Sınırsız gücü olduğuna göre Tanrı, Dünya’yı hareketsiz yaratmış, gelgit 

olayını da hiçbir nedene bağlamadan gerçekleştiriyor olabilirdi. Dolayısıyla gerçek bir kanıt ancak 

Kutsal Kitap’tan çıkardı. Ne Kardinal Bellarmine ne de başkası kutsal metinler dışında bir “kesin 

kanıt” kabul etmezdi. 

Son olarak Aziz Augustine’in Kilise içindeki saygınlığı ne olursa olsun Galileo Kilise’nin açıkça dile 

getirilmiş bir kararına karşı çıkmaktaydı. Yasaklanmış bir kitapta savunulan görüşleri desteklemiş ve 

açıkça “sapkınlık” olarak nitelenmiş bir görüşü savunmuştu. Kilise’nin yetkesinin tartışılmakta olduğu 

günlerde böyle bir tavıra göz yumulması olanaksızdı. 

Galileo; yaşı, saygınlığı, Toskana Grandüklüğü’nün girişmleri ve en önemlisi “tam bir işbirliği” içinde 

oluşu nedeniyle işkence görmedi. Eserini Kopernikçiliğin zayıflıklarını sergilemek için yazdığını 

söyledi. Tekrar baktığında istediğinin tam tersi bir etki bıraktığını fark ettiğini ve izin verilirse sonuna 

birkaç günlük bir diyalog daha ekleyip bu hatasını giderebileceğini söyledi. Elbette bu isteği kabul 

edilmedi. Bu konuda her ne amaçla olursa olsun yazmamasına karar verildi. Sonuç olarak 

“sapkınlık”tan suçlu bulundu. Bu suçun üç derecesi vardı ve Galileo’nun suçu ikinci derece olarak 

nitelendi. Galileo Kopernikçiliği benimsemediğini, kitabının kötü yazılmış olmasından dolayı bu 

görüşü destekler göründüğünü, istemeden de olsa Kilise’nin emrine aykırı bir eser yazmış olmaktan 

pişmanlık duyduğunu belirtti. Açıkça özür diledi. Engizisyon Galileo’yu öldürmek ya da ağır bir hapis 

cezasına çarptırmaktan kaçındı. Bunun yerine ev hapsi cezasına çarptırıldı. 

Engizisyon’un o dönemki diğer yargılamalarına ve kararlarına kıyasla Galileo’ya oldukça hoşgörülü 

davrandığı söylenebilir. Kitapta Kopernikçilikten çok daha önemli suçların delilleri vardır. En ağır suç 

atomculuktur ancak bundan hiç söz edilmemiştir. Bundan daha önemsiz olmakla birlikte—40 yıldan 

daha kısa bir süre önce Giordano Bruno’nun yakılmasına neden olan—sonsuz evren görüşü de kitapta 

üstü kapalı da olsa yer bulmuştur. Bu suç da görmezden gelinmiştir. 

Ev hapsi sırasında bir büyük eser daha yazdı. Bu kitap doğrudan Kopernikçilikle ilgili hiçbir görüşe 

yer vermiyordu. İki Yeni Bilim Hakkında Tartışmalar ve Matematiksel Kanıtlamalar her ne kadar 
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Diyalog’daki karakterleri barındırsa da Simplicio artık pek de alay konusu değildi. Daha çok 

Aristotelesci birikimle Galileo’nun matemetiksel yeni bilimi arasında köprü kurmaya çalışan biri 

olarak betimlenmişti. Üstelik Aristoteles de bilimin önündeki büyük engel olarak anlatılmıyordu. 

Sagredo “filozofun yanılmaz bir ilkesinden” bile söz eder. Ancak eserin Katolik Avrupa’da 

bastırılması olanaksızdı. Roma, Galileo’nun hangi konuda olursa olsun yazmasını kesin olarak 

yasaklamıştı. Kitap 1637’de Hollanda’da yayınlandığında ise hızla tüm Avrupa’ya yayıldı; bir yıl 

içinde Fransızca’ya da çevrildi. Bu kitapla ya da artık görme yetisini de kaybetmiş olan yazarıyla ilgili 

Roma hiçbir inceleme yapmaya gerek duymadı. 

Ölümünün Ardından: 

Galileo 78 yaşında öldüğünde Toskana Grandükü Ferdinando, Galileo’ya bir anıt yaptırmaya karar 

verdi. Galileo, Michelangelo Buonarroti’nin anıtının tam karşısında yerini alacaktı. Ancak haber 

duyulduğunda Roma’dan bir uyarı geldi. Papa VIII. Urban’ın Galileo ile ilgili görüşleri değişmemişti. 

Engizisyon tarafından sapkınlıkla suçlanmış ve cezalandırılmış birisi olan Galileo’ya anıt yaptırmak 

uygun olmayacaktı. Böylece Galileo gösterişsiz bir biçimde gömüldü. Kendisi için bir anıt neredeyse 

bir yüzyıl sonra yapılabildi. Anıt 12 Mart 1737’de Michelangelo’nun karşısındaki yerini aldı. Ancak 

güneş merkezli evren anlayışı çok daha hızla yerleşmişti. 

Kilise’nin resmi olarak güneş merkezli evren anlayışını kabul etmesinden çok önce bu konuda yazmak 

ve ders vermek olanaklı olmuştu. Ancak 1820’de Kopernikçiliği açıkça benimseyen bir kitabın 

yayınlanması işgüzar bir memur tarafından 1616’daki karara dayanarak engellenince, tepkilerden 

çekinen komisyon araya girerek kitabın yayınlanmasını sağladı. Böylece uzun zamandır pratik bir 

önemi kalmamış olan yasak 1820’de hukuksal anlamda da ortadan kalkmıştır. 1835’deki yasak 

kitaplar listesinin yeni basımında Copernicus’un da Galileo’nun da kitaplarına yer verilmedi.  

Vatikan arşivlerinin gizli oluşu nedeniyle uzun süre Galileo’nun yargılanması konusunda akademik 

çalışma yapılamamıştı. Arşivlerin kısmen de olsa açılmaya başlandığı yıllardan sonra Galileo 

hakkındaki yargılama kimi tartışmalara yol açtı. Bu dava nedeniyle Kilise’nin bilim karşıtı 

görünmesinden rahatsızlık duyan Papa II. John Paul bu konuyu gündeme getirdi. 1979’da “Galileo 

davasının” araştırılmasını istedi. 4 Kasım 1992’de Papa bu araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Papa, 

Kilise’nin Galileo davasında hatalı davrandığını duyurdu. Ancak söz konusu hata Dünya’nın 

dönmediğinde ısrar etmek değildi; kilisenin bu konudaki görüşünün hatalı olduğu uzun süredir zaten 

bilinmeketdir. Einstein’ın genel görelilik kuramına da atıfta bulunan Papa, Galileo’nun da bu konuda 

son sözü söylemediğine dikkati çekiyordu. Asıl önemli hata Galileo’nun Kutsal Kitap’ı yorumlama 

yönteminin benimsenmemiş olmasıydı. Ona göre Galileo, evrenin de—tıpkı Kutsal Kitap gibi—

Tanrı’nın eseri olduğunu söylerken haklıydı ve eğer bu ikisi arasında bir tutarsızlık görülürse bu bizim 

onları doğru yorumlamayı başaramamamızdan kaynaklanıyor olmalıydı. 
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Sonuç: 

Galileo’nun ortaya koyduğu kuramların çoğu günümüzde terk edilmiştir. Kuyruklu yıldızların ay altı 

evrene ait olduğunu ve yalnızca bir ışık oyunu olduğunu fiziksel nesneler olmadıklarını savunmuştu. 

Gelgit olaylarını Dünya’nın hareketinin sonucu sanmıştı. Önerdiği görelilik kuramı önce Newton 

tarafından düzeltilmiş sonra da Einstein’ın çalışmalarıyla neredeyse tümden atılmıştır. Bundan dolayı 

Galileo’yu bilimin kurucusu olarak görmemizin nedeni ortaya koyduğu kuramlarda değil, doğaya 

yaklaşımında aranmalıdır. 

Öncelikle bütünleştirme kaygısı ile farklı görünen olguları aynı temel ilkelerle açıklama çabası bugün 

anladığımız anlamda bilim için vazgeçilmezdir. İkinci olarak Galileo doğayı anlamak için kutsal 

metinlere bir alternatif sunmuştur. Papa II. John Paul’ün söz ettiği yargılama hatası ancak bugünden 

bakınca görülmektedir. 17. yüzyıl başında Avrupa’da Kutsal Kitap’ın içinde yazmayan doğrulardan 

söz etmek düşünülemezdi. Doğa’yı mucizelere başvurmadan yasalar aracılığıyla açıklamaya çalışmak 

bugün için bize sıradan geliyorsa bu, 17. yüzyıl bilimsel devrimi sayesinde gerçekleşmiştir. 

Papa’nın bu kadar yakın tarihte yaptığı incelemenin asıl amacı Dünya’nın hareketine ilişkin değildir. 

Bu zaten artık tartışılmayan bir konudur. Ancak evrim kuramı ve kutsal metinler arasındaki gerilim 

günceldir. Ve Papa II. John Paul öncelikle bu tartışmayı düşünmektedir. Savunduğu görüş dinsel 

metinleri doğa yasalarını bulabileceğimiz kitaplar olarak görmekten kaçınmamızdır. Böylece olası 

hiçbir bilimsel araştırma onlarda kusur bulamayacaktır. Görüldüğü gibi günümüzde kutsal metinler, 

bilimle uyumu olmadıklarında kuşkuyla karşılanmaktadır. Bu ise Galileo’nun başlattığı bir 

dönüşümün sonucudur. 

Galileo’nun 17. yüzyıl bilimsel devrimini tek başına yaptığını söylemek elbette yanlış olur. Devrim, 

pek çok başka düşünürün çabaları ve çeşitli toplumsal faktörlerin bir araya gelmesi sonucunda 

gerçekleşmiştir. Ancak Galileo oldukça önemli bir rol oynamıştır ve burada yalnızca onun katkısı 

konu edilmiştir. 
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