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Kuuhrnin a~a~~ da metni ve tercümesi verilen makalesinini
muhtevas~, Galile'den az önce kar~~la~~ lan ve Galile fizi~inin tekevvününde büyük rolü oldu~u muhakkak olan baz~~fikir geli~melerini yak~ndan hat~rlatmaktad~ r. Hususiyle Benedetti'nin bu
yoldaki dü~ünceleri büyük önem ta~~maktad~ r. Söz konusu fikir
cereyan', hareketin matematik yard~m~~ ile ele al~n~p incelenmesi
te~ebbüsü idi. Böylece mekanik, matemati~e dayanacak, hareketle
ilgili olaylar 'sa~lam ve hatadan salim' olan geometri temelleri üzerine istinat edecekti. Bu matematik metodun önemi ~üphesiz ki
inkâr olunamaz. Bu sebeple de böyle bir misalle daha onuncu as~rda
Islan-liyette kar~~la~~lmas~~çok ilgi çeker mahiyettedir. Buna benzer
di~er misaller de bulundu~u takdirde, böyle misaller ~ 7'inci as~r
fizi~inin ilk geli~me safhalar~nda matematik metodun rolünün nisbi
öneminin tesbit ve tâyininde de bize çok faydal~~olabilir.
Zenon paradokslar~n~ n bir taraftan hareketin matematik yard~m~~
ile incelenmesi yolunu t~kam~~~oldu~u ileri sürüldü~ü gibi, di~er
taraftan da Aristo'nun tesiri ile Zenon argümanlarnun geri plana
sürülmü~~oldu~u ve bu suretle bunlar~n de~erinin uzun zaman takdir
edilemedi~i iddia edilmi~tir. Kuuhrnin a~a~~daki risalesinde Zenon'* Bu makale, Eylul 1956 'da Floransa'da toplanan VIII 'inci Milletleraras~~
Ilim Tarihi Kongresinde okudu~um tebli~i tesbit etmektedir. Ingilizce olarak
verilen bu tebli~in takribi metni kongre yay~nlar~~ aras~nda ç~km~~~bulunuyor.
(Actes du Congras International d'Histoire des Sciences, 1956, s. 248-49). Orada ~ekil
unutulmu~~oldu~undan, ayn~~metin bunu takib eden sayfalarda da tekrar sunulmu~ tur. Bu Kongreye Türk Tarih Kurumunun ve Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesinin temsilcisi olarak kat~ld~m.
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dan hiç bahs edilmemekle beraber, bu risalenin Zenon paradokslar~~
ile alâkal~~ oldu~u dü~ünülebilir. Gerçekten, risale~lin ad~~ bile bu
münasebeti akla getirmektedir. Çünkü s~n~ rl~~ zamanda hareket
s~n~rs~z olabilince, bir an içinde, yani s~f~ r denilebilecek bir zamanda, s~n~rl~~bir hareketin mümkün olabilece~i neticesine var~labilir.
Böyle bir dü~ünce ise, Zenon'un Stadyum ad~~ile an~lan dördüncü
paradoksunu çürütür ve böylece bütün dört paradoksun temelletinden y~k~lmalar~na sebep olur.
Kuuhrnin matematik metodunun optikten al~nan mü~ahhas
bir fizik olay misaline dayanmas~~dikkati çekiyor. Misal maddi bir
cismin hareketi mahiyetini ta~~m~yor, fakat vâk~alar âleminden
tecerrüt durumunu da temsil etmiyor. Böylece bu misalin, saf kinemati~e bir örnek te~ kil etmekle beraber, gerçek âlemden al~nm~~~
olmas~~ s~ rf bir tesadüf neticesi olmayabilir. Burada Kuuhrnin ~~~k
h~z~n~~sonsuz olarak kabul etti~i görülmektedir.
Bu münasebetle ~ u noktaya da dikkati çekmek yerinde olabilir
ki, stati~in ve astronomik kinemati~in yan~~ ba~~nda, optik de, on
yedinci asra kadar olan ça~larda, matematik metodun en ba~ar~l~~
ve en büyük ölçüde tatbik sahas~~buldu~u bir ilim dal~~idi.

