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A. GREGORY, Evreka! Bilimin Doğuşu. Çev. E. AYHAN. İstanbul 2019. Alfa

Yayınevi, 151 sayfa. ISBN: 9786050380293 

Meryem KARAKURT 

London College’ın Bilim Tarihi Bölümü’nde öğretim görevlisi olan Andrew Gregory Tarih ve Bilim 

Felsefesi anabilim dalında profesör unvanını taşımaktadır. Antik Bilim, Kozmoloji ve Kozmogoni 

onun araştırmalarının temelini oluştururken bununla birlikte din ve bilim ilişkisi, büyünün bilimle 

ilişkisi gibi çeşitli konularda da yayınları mevcuttur. Yazmış olduğu eserlere örnek vermek 

gerekirse, Erken Hellen Doğa Felsefesi, Pisagor ve Platon, Astronomi, Büyü, Lanetler, Şifa, Pisagor 

ve Doğaüstü, Anaksimander’ın Zoogonisi, Antik Hellenler ve Doğaüstü, Antik Hellas ve Bilimin 

Kökenleri, Erken Antik Atomizm: Benzerlikler ve Farklılıklar son olarak Anaksimander ve Ionia 

Katkıları’nı söylemek mümkündür. Tanıtımı yapılan bu eserin, Euraka! Birth of Science adıyla ilk 

baskısı 2001 yılında İngilizce olarak yayınlanmıştır. Gregory eserinde, bilimin kökenlerinin nereye 

dayandığı sorusundan yola çıkarak, bilimin öncesinde ne olmuştur? Nasıl ve hangi nedenlerle yeni 

bir dünya algısına dönüşmüştür? Bu dönüşümü gerçekleştiren kimlerdir? Bilim ne zaman ve 

nerede ortaya çıkmıştır? sorularının temelinde eserini kaleme almıştır. Bilimin doğuşundaki 

aşamaları ve Batı uygarlığının kökenlerini kaleme alan bu eser, Emine Ayhan tarafından dilimize 

kazandırılmıştır. 

Andrew Gregory tarafından Evreka! Bilimin Doğuşu adıyla kaleme alınmış eser, İçindekiler, 

Teşekkür yazısı (7), Bilimin Ortaya Çıkışı (9-12), Antik Yunanlar ve Öncelleri (13-26), İlk Bilimsel 

Teoriler (27-44), Dünyaya Mal Olan Adamlar (45-65), Göksel Düşünceler (67-87), Evrenin ve 

Yaşamın Kökenleri: Kökenlerinizi Düşünün (89-101), Tıp ve Canlı Organizma Bilimleri (103-118), 

Sonraki Yunan Bilimi: Aristoteles Sonrası (119-140), Ekler (141), Terimler Sözlüğü (143-148) ve 

Antik Yunan Bilim İnsanı - Filozoflar (149-151) olmak üzere 151 sayfadan oluşmaktadır. 

Eser, İçindekiler kısmıyla başlamakta Teşekkür (7) ve Bilimin Ortaya Çıkışı (9-12) adlı önsöz 

niteliğini taşıyan kitabın yazılış amacı ve sürecini anlatan bir yazı kaleme alınmıştır. Soru cevap 

tekniği ile yazılan bu bölüm tarih öncesi dönemlerden bilimin oluşumu hakkında bilgileri sunarken 

aynı zamanda modern dünya görüşünü etkileyen antikçağda Hellenlerin düşüncelerine genel 

kapsamda yer verilmiştir. Toplamda yedi bölümden oluşan eserin ilk bölümü, Antik Yunanlar ve 

Öncelleri (13-26) adını taşımaktadır. Bu bölüm kendi içerisinde de alt başlıklara ayrılarak, bilimin 

ne zaman ve nerede ortaya çıktığı, eskiçağ uygarlıklarının teknoloji ile bağlantısı, bilim 

sayılabilmesi için bazı tanımlamalar yapılmıştır. Yazar, zaman zaman önerilerde bulunurken ilk 

önerisini bilimin söylencelerle başlaması gerektiği üzerine olmuştur. Bu söylenceleri yer olarak 

Mezopotamya topraklarına götürebileceklerini ifade eden A. Gregory, özellikle incelikli bir evren 

tasarısı adını verdiği kozmos’a oldukça fazla yer vermiştir. Yazar genellikle bir konuyu açıklamadan 

önce kelime kökeninden yola çıkarak, açıkladığı konularda örnek teşkil eden isimler üzerinden 
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konuyu detaylandırma yöntemi kullanmıştır.  

Eserin ikinci bölümü İlk Bilimsel Teoriler (27-44) adını taşımaktadır. Yazar dünyanın yapısına 

ilişkin ilk fikirleri sunduğu bu bölüm dünya algısının nasıl olduğuyla ilgili fikirler ile başlamış, bu 

süreçte teorilerin fikir babaları ve onların konu hakkında söylemiş oldukları cümleler aktarılmıştır. 

O dönemin dünya algısı ve fikirlerini değerlendirirken bu teorileri modern zamana göre değil, 

dönemin şartlarına göre değerlendirmemiz gerektiğini belirten A. Gregory, öznel ve samimi bir 

dille bazı önerilerde bulunmuştur. Kronolojik bir sıralamaya göre kaleme alınan bu eser, gelişimin 

nasıl olduğu ile ilgili akla gelebilecek soruları aydınlatacak şekilde geniş bir perspektifle kaleme 

alındığını söylemek de mümkündür.  

Dünyaya Mal Olan Adamlar (45-65) isimli üçüncü bölümde A. Gregory, bir önceki bölümde 

anlatmış olduklarını birkaç cümle ile genel bir yorumlama yaptıktan sonra Yunan felsefesinin üç 

bölüme ayrıldığını ifade ederek bu bölümlerde yer alan düşünürleri kendi fikirleri doğrultusunda 

sınıflandırmıştır. Aynı zamanda hepsi olmasa da bazı düşünürleri detaylı olarak vermiştir. Örneğin, 

Platon’un dünyaya geldiği zaman diliminden, düşünce hayatına, fikirlerinin şekillenmesinde etkili 

olan Sokrates’ten yaşamına dair önemli olaylara yer verilmiştir. Teleoloji ve Atomizm adını taşıyan 

düşüncelerini alt başlık olarak detaylı bir şekilde anlatan yazar, gerektiğinde bunları görselliğe 

dökerek, alt yazılarda daha net açıklamaya çalışmıştır. Bu bölüm sadeece Platon ile sınırlı kalmamış 

Aristoteles ve onun düşünceleri ile devam etmiştir.  

Kitabın dördüncü bölümü Göksel Düşünceler (67-87) adını taşır. Bir önceki bölüme atıf olarak 

yorumlama da bulunan yazar, bu bölümde Yunan astronomisinde ve kozmolojisinde Dünya’nın 

sabit ve merkezi olduğu fikrinden yola çıkarak bu bölümü kaleme almıştır. Bugün aklımıza gelen 

her sorunun cevabını rahatça bulabiliyorsak, o dönemde onların bu düşünceleri geliştirmek için 

üretmiş olduğu tez ve antitezler sayesinde de olduğunu söylemek mümkündür. Yunanlar 

zihinlerine gelen her fikri araştırmaya ve yorumlamaya açmışlar ve bu şekilde sistemli çalışmalarını 

sürdürmüşlerdir. Bu bölümde tam da bu konuya yer veren yazar, düşünceleri modellere dökerek 

bunları da karşılaştırmalı olarak anlatmıştır.  

Evrenin ve Yaşamın Kökenleri: Kökenlerinizi Düşünün (89-102) adını taşıyan beşinci bölümde 

dünyanın mevcut düzenin nasıl sağlandığı konusunda karşıt görüşlerden faydalanarak anlatıma 

başlanmıştır. Bugün bizlerinde çok yakından bildiği bazı cümleler bu bölümde anlatılmıştır. 

Örneğin, ‘benzer benzeri çeker’ ilkesinin başlangıç noktasından sonuca kadar ilerleyen bir dönemi 

anlatmaktadır. Bu bölümde verilen her düşünce hangi dönemde ve hangi şartlarda söylendiğini 

ifade eden yazar sadece kabul edilen görüşe yer vermemiş bununla birlikte karşıt görüş olarak 

ifade edilen cümlelere de yer yer değinmiştir. Kozmoloji de yer alan sorunlardan bahsederken 

modern zamana atıf yapılmış ve antik modern karşılaştırılmasına değinilmiştir. Bu açıklamaların 

bir sonuca götürmek gibi bir amaçla yapılmadığını sorular sorularak da bırakıldığını görmek 

mümkündür.  

Altıncı bölüm bir önceki bölümlerin getirdiği sonuçlar etrafında şekillenmiş, Tıp ve Canlı 

Organizma Bilimleri (103-118) adını almıştır. Her toplumun bir teknolojiye sahip olduğunu ifade 

eden yazar, teknolojinin bir getirisi olan bazı tedavi yöntemlerine de sahip olduğunu bu bölümde 

belirtmiştir. Çıkış noktasının tedavi yöntemleri olduğunu söyleyebileceğimiz bu bölüm de, 

Hipokratçıların çalışmalarını detaylı olarak açıklanmış ve teoriler örneklerle desteklenmiştir. 

Bugün bize ilginç gelebilecek hastalık sebepleri ve tedavi yöntemleri döneme göre oldukça olağan 

ve olası olduğunu cümleleriyle ifade eden yazar, yine dönemi o dönem şartlarına göre 

değerlendirmenin doğru olacağını ifade etmektedir. Bunlarla birlikte Hippokratesçilerin vaka 

inceleme yöntemlerine değinen A. Gregory, vakaların kayıt altına alındığına yer vermiş vaka 

üzerine araştırmaların detaylı bir şekilde yapıldığını ise bu bölümde anlatmıştır. Antikçağın en ünlü 

doktorlarından biri olan Galen hakkında kimdir sorusunun cevabını açıklamalı olarak anlatan 
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yazar, onun insan vücudu üzerindeki detaylı çalışmalarını bu bölümde okuyucuya aktarmıştır. 

Sonraki Yunan Bilimi: Aristoteles Sonrası (119-140) ismini taşıyan bölüm, yedinci ve son 

bölümdür. Bu bölümde, Hellenistik Dönem olarak adlandırılan süreçte ve sonrasındaki Hellen 

felsefe ve bilimini açıklamatadır. Antik bilimin dönemlerini tarihsel olarak belirten yazar, 

Hellenistik dönemde çeşitli alanları öncü isimlerle örnekler vererek açıklamıştır. Bu dönemin 

felsefi düşüncelerine de bu bölümde anlatan yazar ilk olarak Epikuros ve Epikurosçulukların 

düşüncelerini anlatırken ardından Stoacılar, onların kurucuları ve fikirlerine yer vermiştir. Bununla 

birlikte, gökbilimcinin oğlu Sirakuzalı Arkhimedes’e yer veren yazar, eserin adının nereden 

geldiğini bu bölümde anlatmıştır. Arkhimedes’in küvette “Evreka!” (Buldum, antik Hellence’dekin 

haliyle “heureka”) diye sıçradığını ve ardından uzun zamandır üzerine çalıştığı problemi çözmenin 

sevinciyle çıplak bir halde sokağa fırladığını anlatmıştır. Arkhimedes’in ardından, dünyanın 

büyüklüğüne ilişkin ilk kesin tahmini tahmini yapmış olan Eratosthenes’i anlatan yazar, Heron ve 

Buhar Makinesi’ni de bu bölümde anlatmıştır. Kitabın son bölümünün son alt başlığı ise Yunan 

Biliminin Çöküşü anlatılmış bu bölüm ‘güzel olan her şeyin bir sonu vardır’ düşüncesiyle 

tamamlanmıştır. Eser, Ekler (141) , Terimler Sözlüğü (143-148) ve Antik Yunan Bilim İnsanı – 

Filozoflar (149-151) kısımlarıyla sona ermiştir. 

Sonuç olarak, Andrew Gregory’ın Evreka! Bilimin Doğuşu adını taşıyan eseri tarihsel süreç 

içerisinde bilimin nasıl ilerlediği, ilerlerken sistemli bir şekilde nasıl çalışıldığı, öncü isimlerin 

çalışmalarında izledikleri yöntemleri antik ve modern dönem karşılaştırmalı olarak kaleme 

alınmıştır. Bilimin tarihsel gelişimini bir bütün olarak değerlendirmemizi sağlayan yazar, zamanı 

bir bütün bilimi ise bu bütünün en önemli parçası haline getirmeyi başardığını söylemek 

mümkündür. 

  


