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Görelilik Kuramý: Felsefesiz �Bilim�
AZÝZ YARDIMLI

Giriþ: A Prioriden Kurtuluþ

Albert Einstein tüm tarihin gelmiþ geçmiþ en popüler fizikçisidir. Pozitivist
öncüllerine karþýn, sonuna dek belirlenimciliði, nedenselliði, bilimsel nesnelliði,
tek bir sözcükle, Usu savunduðunu ileri sürdü. Bu tutumu pek çok insaný usdýþý-
nýn ussal olduðuna inanmaya götürdü. Albert Einstein fizik biliminde tam olarak
yirminci yüzyýlýn en popüler sanatçýsý sayýlan Pablo Picasso�nun resim sana-
týnda yaptýðý devrimi yaptý, klasik-ussal içeriði devirdi, ve bunu temelde felsefeyi
bir Picasso felsefesine, bir tür kübistik felsefeye dönüþtürerek baþardý. Kübizm
de saltýk deðil ama görelidir, ve Sanatýn gerçeðinin baðýntý ve oran, uyum ve
bakýþým ve bütünlük gibi ussal güzellik bileþenlerinin bütünüyle dýþýnda, ve
saltýk biçim ideali ile karþýtlýk içinde, parçalarýn kolajýnda ve montajýnda, bütü-
nün parçalanmasýnda, Sürekliliðin ve Sonsuzun silinmesinde yattýðýný doðrular.
Einstein Uzay ve Özdeðin sonlu ve süreksiz ve Zamanýn parçalý olduðunu buldu,
ve bu büyük buluþunu sýk sýk övünçle vurguladýðý gibi görgücü-kuþkucu David
Hume�un felsefeye yaptýðý �ölümsüz hizmet� temelinde, bilgiyi kavramsýz-
laþtýrma temelinde gerçekleþtirdi. Bu �felsefe� geometrinin fizikselleþtirilmesine
de izin verir ve buna göre örneðin kavramsal nokta boyut kazanarak görgülleþ-
tirilir, ds sonsuz küçüklük olarak deðil ama �çok küçük sayý� olarak alýnýr.

Yetenekli bir insanýn yanýlgýlarýnýn bile öðretici olduðu söylenir. Eðer bu
doðruysa, Einstein�ýn kuramlarýndan pek çok þey öðrenilebileceði beklentisinde
olabiliriz. Ama Einstein durumunda bu kuralýn iþlediði söylemek çok güç ola-
caktýr, çünkü yanýlgý da týpký gerçeklik gibi usun, insan düþünce yetisinin kendi-
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sine aitken, göreci usdýþý ise gerçeðin ve yanlýþýn ötesidir � týpký nihilizmin
iyinin ve kötünün ötesine geçerek moral deðeri silmesi, ve týpký kübizmin güze-
lin ve çirkinin ötesine geçerek estetik deðeri silmesi gibi. Göreci bir etiðin ve
göreci bir estetiðin bu kavramlarýn yokluðuna vardýðý bilinir. Genel olarak göre-
lilik alanýnda genel olarak düþünce yararsýzdýr, çünkü sýk sýk düþüncenin tüm
yeteneðinin dýþýnda yatan þeyler ileri sürülür, düþünceden yapamayacaðýný
yapmasý, örneðin eðrinin doðrudan daha kýsa, noktanýn boyutlu, çizginin geniþ-
likli olduðunu düþünmesi istenir. Ve sýk sýk deneyimin kendisi de yararsýzdýr,
çünkü kavramýn yeteneksiz olduðu þeye yine kavramýn belirlenimini ya da
biçimini taþýyan fiziksel realite de eþit ölçüde yeteneksizdir. Görünürde, Einstein
arkasýnda yalnýzca bilgisiz irrasyonalizmin onayýný almakla kalmadý, ama Batý
akademizmini olduðu gibi popüler bilinci de derinden etkilemeyi baþardý. Ger-
çekte, Einstein yalnýzca modern bilinçte kendinde daha þimdiden usdýþý olan,
henüz us ve bilgi ile tanýþmamýþ olan eðilimleri okþadý ve usdýþýna karþý bütü-
nüyle savunmasýz bilinç alanýný yakaladý. Eðer usdýþýnýn öðreticiliðinden söz
edebilirsek, burada pekala usun kendi doðasýný anlamak için eþsiz bir fýrsat yatar.

Ama bu biraz kuþkuludur. Planck 1949�da haklý olarak þunlarý yazdý: �Yeni
bir bilimsel gerçeklik ona karþý çýkanlarý inandýrarak ve ýþýðý görmelerini saðla-
yarak deðil, ama dahaçok karþý çýkanlarýn sonunda ölmeleri ve yeni gerçeklik
ile tanýþýk olan yeni bir kuþaðýn yetiþmesiyle utku kazanýr.� Bir yanlýþlýðýn
düzeltilmesi yeni bir gerçekliðin kazanýlmasýdýr. Ama bir bilinç yapýsý ister
gerçek ister yanlýþ olsun, ister eski ister yeni olsun, kendi içinde az çok tutarlý,
az çok dizgesel bir yapýdýr. Ondan özsel bir bileþeni uzaklaþtýrmak bütünü boz-
maksýzýn olanaksýzdýr. Ya da ona yeni bir özsel bileþen kazandýrmak onunla
çeliþen baþkalarýný deðiþtirmeksizin olanaksýzdýr. Yeni bir gerçeklik yeni bir
bütünsel yapýyý, dünyaya bütünsel olarak yeni bir bakýþ açýsýný gerektirir. Ama
görelilik kuramý söz konusu olduðunda, deðiþim yalnýzca tekil bir fizik kura-
mýnýn deðil, bütün bir bilincin, bütün bir kültürün deðiþimini ilgilendirir, çünkü
bu kültürde görelilik ilkesi yalnýzca fiziði ve geometriyi bozmakla kalmaz, ama
felsefeyi ve sanatý da, törel ve politik bilinci de bozar, kültürel varoluþun bütü-
nüne özünlü yeni bir sofizmin ilkesi olarak iþ görür.

* * *
Görelilik kuramý bizden Saçma olana inanmamýzý ister. Bu kurama göre Uzayýn
çevresi çitlerle kuþatýlýdýr ve evrende özdeðin miktarý sonludur. Bu kurama göre,
�Uzay bükülebilir, uzayýp kýsalabilirdir.� �Her bir özel uzay noktasý için özel bir
zaman kýpýsý vardýr.� Ama gene de kuram tüm bu önermelerin kavramsal olduk-
larýný, mantýklý olduklarýný ileri sürmez. Tersine, mantýksýz olduklarýný ileri sürer.
Gerçekten de bu tür önermeler açýkça us-dýþý, kavram-dýþýdýr, ve bu onlarýn
zayýflýðý deðil üstünlüðü olarak, geçersizlikleri deðil geçerlikleri olarak görülür.
Ýnsanýn düþüncesinin bu kuramýn önermelerini anlama, kavrama, ya da baþka
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herhangi bir yolla onlarla iletiþime girme gibi bir yeteneði yoktur. Böyle kavram
kopukluðu gösteren önermeler mantýksýzýn en çýplak örneklerini verirler. Man-
týksýzlýklarý onlarý anlaþýlmanýn ötesine götürür ve salt anlaþýlmazlýklarýnda
düþünceyi sindirmeyi baþarýrlar. Hiç bir insan usu kendi doðasýna aykýrý olaný
yapmayý baþaramaz. Böyle önermeler kimilerinin dediði gibi, �sezgiye de aykýrý�-
dýr. Aslýnda tasarýma, imgeleme, düþleme, tüm ansal yetilerimize aykýrýdýr. Ve
gene de geçerli olduklarýna inanmamýz istenir. Ýnanmayý baþardýklarýna inananlar
vardýr. Ve birþey inanç konusu olur olmaz kolayca kitlesel ölçeðe týrmanýr.

Burada sorunun boþinanç-andýrýmlý doðasýna biraz daha yaklaþabilmek için
bir Kilise Babasýnýn ilkesine bakmak yararlý olacaktýr: �Credo quia absurdum�
� �Ýnanýrým çünkü saçmadýr,� der Tertullian. Ýnanmak bilgiye eþlik eden doðal
ansal-duygusal durumdur. Ve bilgi, gerçeklik inancýn eþliðinde olmaksýzýn ola-
maz. Ama gene de inanmak zorunlu olarak bilmek deðildir. Ýnsanlar bilmedik-
lerine, anlamadýklarýna ancak inanabilirler. Ama bilgisiz inanç boþinançtýr. Ter-
tullian�ýn biraz çapraþýk görünen sözlerinin anlamý Saçmanýn bir bilgi konusu
deðil ama ancak bilgisiz bir inanç konusu, bir boþinanç konusu olabileceðidir.
Tertullian bu formülün biricik savunucusu deðildir. Benzer olarak, Einstein�ýn
kuramýnýn felsefi dayanaðýný saðlayan kuþkucu Hume da kuþkucu Newton�dan
ödünç aldýðý görgücü ilkeleri üzerine, gözlem ve deneyimNOT 1 üzerine bilginin,
gerçekliðin olanaksýz olduðunu görmüþ, bilginin yerine inancý (ve gerçekliðin
ya da pekinliðin yerine olasýlýðý) geçirmiþti. Mantýklar görünürde biraz ayrý yol-
lar izleseler de, usu reddetme tutumunda ortak olan Kilise Babasý ve Görgücü
düþünür inanç etmenini güvenilmez bilgiye karþý iyi almaþýk olarak kabul ederler,
ve insan usunun yol göstericiliði reddedilince herþeye karþýn bir temel arayan
bilgi kendini ancak inanç üzerine aklayabilir. Ama böyle inanç, usa dayanmayan,
usun yol göstericiliðini tanýmayan bilgisiz inanç gerçekte bir inanç bile deðildir.
Keyfi inanç usdýþýný onaylayabilecek biricik ansal yetenektir ve felsefesiz doðal
bilince ait olmalýdýr.

Burada usun ve ussal olanýn dýþýnda olma, var olmayaný, var olamayacak olaný
düþünmeyi deneme gibi bir durum vardýr. Bu yanýlgý ya da yanlýþlýk dediðimiz
þeyden bütünüyle ayrýdýr. Saçma dediðimiz þeydir. Normal insan usu saçma
olanýn karþýsýnda düþüncesinin temellerinin ayaðýnýn altýndan çekildiðini du-
yumsar. Ama saçmayý temel yapabilen bir �mantýk� tipi de vardýr. Örneðin ma-
tematikçi Cantor bir doðru çizgi üzerindeki, bir alanýn içerisindeki noktalarýn
sayýlabileceðine, toplamlarýnýn karþýlaþtýrýlabileceðine inanýr (ve yaþamýnýn
sonlarýna doðru bu düþünceleri tanrýsal bildiriþ yoluyla aldýðýný söyler). Yanlýþlýk
anlaþýlabilir birþeydir. Kimi görüþler, kuramlar olgulara, var olana, gerçeðe
aykýrý olabilir, ve gene de kendi içlerinde pekala tutarlý görünebilirler. Bunlarý
doðrulamak us bozulmasý ile ayný þey deðildir. Yanýlgý mantýksýzdan bütünüyle
baþka birþeydir. Kendinde baðýntýsýz olaný baðýntýlar, ve ne olursa olsun kendi-
sinin bir yanýlgý olmadýðýnda diretir. Ve doða biliminin tarihindeki yanýlgýlarýn



Aziz Yardýmlý

10

kütlesi pekala bir buz daðýnýn su altýndaki bölümüne benzetilebilir. Doðal man-
týðýn tasarýmsal baðýntýlarý hiçbir zaman kavramsal baðýntýlar ile bir ve ayný
saðýnlýðý gösteremez, ve diyalektik olarak baðlantýsýz olan sentetik olarak, dýþsal
olarak biraraya getirilebilir. Doðal us yerçekimi kuvvetini salt çekim kuvveti
olarak görse bile, onda itmenin de eþit ölçüde bulunduðunu görmese bile, ussal
saydýðý bu temel üzerinde fiziðini daha öte geliþtirmeyi sürdürür. Sonsuz küçük-
lükler oranýný anlamasa da, kalkülüsü baðýntýsýz, dýþsal olarak belleyebilir ve
onu bir makine gibi uygulayabilir. Ve gene de temel belitlere baðlý kalýr, doðru
çizginin eðri çizgiden kýsa olduðunu, geometrik kavramýn görgül resim ile bir
ve ayný þey olmadýðýný, parçalarýn toplamýnýn bütünden büyük olmadýðýný, koþut
çizgilerin kesiþmediðini vb. bilir. Buna karþý, saçmanýn gerçeði mantýða, usun
kendisine aykýrý olmaktýr. Saçma olaný doðrulamak usu çürütmektir. Ve Us
insanýn tözüdür.

* * *
Görelilik Kuramýnýn belirlenimlerinin biraz daha ayrýntýlý bir irdelemesini bu
kitabýn sonundaki Çözümleme bölümüne býrakarak, burada kýsaca doða bilim-
lerinde irrasyonalizmi, bilim ve felsefe arasýndaki, olgusallýk ve matematik
arasýndaki iliþkileri ele alacaðýz. Fizikte görecilik baþka herþeyin ussal olduðu
bir dünyada kendi baþýna duran bir fenomen, baþka herþeyin yolunda gittiði bir
dünyada kendini yalýtmýþ bir sorun deðildir. Tersine, geliþiminin henüz ham,
ilkel bir evresindeki bütünsel kültürel süreçte fizik de kendini bütünün tonuna
uyarlamak zorundadýr. �Bilimsel topluluk� henüz ussal olaný doðrulayacak ussal-
lýk düzeyine ulaþmýþ deðildir ve �kurumsal felsefe� henüz fiziðe dalkavukluk
yapan pozitivizmden daha öteye, gerçek kavramsal düþünceye büyüyebilmiþ
deðildir.

Einstein�ýn kuramý 1960�lara dek sürekli gözden düþtü. Matematiksel soyut-
luðundan ve doðal mantýk için anlaþýlýr olmayan sayýltýlarýndan ötürü öðretilmesi
olanaksýzdý, ve kýsa bir süre içinde gözardý edilmeye, özellikle Nice Kuramý-
nýn baþarýsý karþýsýnda giderek alay konusu edilmeye baþladý. Görelilik kura-
mýnýn olaðanüstü popülerliði zamansal olarak Big Bang mitolojisini izleyen bir
olaydýr ve popüler bilinçte geçerliði bu modern mitolojinin geçerliðine baðlýdýr.
Bilindiði gibi, bu kozmolojik önsava göre sonlu bir zaman önce, gerçekte hiçbir-
þey olan bir �tekillik/singularity� kýpýsýnda, yalnýzca özdek ve enerji deðil, ama
uzay ve zaman da Yokluktan yaratýlmýþtýr. Bu sözde kuramýn temelinde ne
deneyim/gözlem ne de herhangi bir mantýk vardýr. Tersine, güdüsünü kavramý
silmeyi bilimselliðin koþulu sayan bir imgelemden alýr. Matematiksel destek,
týpký görelilik kuramýnýn kendisinin durumunda olduðu gibi, doðallýkla arkadan
gelir ve sanki özerk bir bilgilenme aygýtýymýþ gibi kullanýlsa da, bütünüyle önce-
den kabul edilen görüþlere ayarlanýr. Tüm fiziksel varoluþun yaratýlýþý verildiðine
göre, yaratýlan tüm gereç fiziksel olmayan kaynaklardan saðlanýr. Bu �mantýk�
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nedensellik ile saltýk olarak geçimsiz bir kavramý, doðanýn doða-dýþý ve doða-
üstü bir baþlangýcý tasarýmýný gerektirir � uzay-dýþý ve zaman-dýþý bir �neden-
selliði.� Eðer bu fizik ise, fiziðin kendisi tüm usun ve saðduyunun bir yana atýl-
masýný gerektirir. Ama bu hiç kuþkusuz Fizik deðildir. Týpký usdýþý nesnesi gibi,
olmayan nesnesi gibi, kendisi de hiçbirþeydir.

Einstein görelilik kuramýnýn temelinin görgücülük olduðunu, ve bu temeli
David Hume�un felsefesinde bulduðunu söyler. Gerçekten de Bern yýllarýnda
arkadaþlarýyla kurduðu Akademie Olimpia�da onlarla birlikte David Hume ve
Ernest Mach�ý incelemiþ, düþüncesinin yaþamý boyunca baðlý kalacaðý felsefi
temellerini o yýllarda oluþturmuþtur. Yýllar sonra, tüm dehasýna karþýn anlamakta
güçlük çektiði, aslýnda hiçbir zaman anlamadýðý þeylerden biri de David Hume�-
un felsefeye �büyük hizmeti�nin kuþkuculuk olduðu olgusudur.

Kuþku bilgi deðil ama bilme dürtüsüdür. Kuþkuculuk ise bilgiye götüren kuþku
deðil ama bilmeme dürtüsüdür. Kuþku saðlýklýdýr çünkü kendini olumsuzlamayý,
kendini ortadan kaldýrmayý amaçlar; kuþkuculuk ise saðlýksýzdýr çünkü kendini
doðrular ve bir inakçýlýktýr.

Kuþkunun yenilmeyen, ortadan kaldýrýlamayan sürekli bir ruh durumu olmasý
açýkça bilginin yadsýnmasýdýr. Kuþkuculuk mantýða karþý baðýþýktýr � çünkü
kuþkuculuktur. Mantýksal deðil, ruhbilimseldir.

Kuþku kuþkuculuk deðildir. Birincisi var olaný olumsuzlamayý, olumlu olanýn
gerçeðinin olumsuz olma olduðunu anlatýr ve bilmenin özsel olarak eytiþimsel
momentidir. Ýkincisi ruhbilimsel bir saplantýdýr ve bilginin yadsýnmasýný, bilme-
menin doðrulanmasýný anlatýr.

Einstein�ýn kuramýnýn temeli David Hume�un kuþkuculuðudur. Buna göre
Kavram üzerine deðil ama duyusal-algý üzerine dayanýr, ama kuþkuyu yenmek
için deðil, doðrulamak için, çünkü duyusal-algý bilgi üretmez. Görelilik kuramý
algýnýn göreliliðini uzay ve zaman kavramlarýnýn, aslýnda tüm doðabilimsel
kavramlarýn göreliliðine ve öznelliðine gerekçe yapar. Ve Kavram gerçek karak-
terini yitirir. Duyusal-algýnýn tasarýmlarý temelinde hiçbir evrensel ve zorunlu
yasa, yani yasa elde edilemeyeceði, aslýnda sýradan bir genellemeden öteye
gidilemeyeceði için, kuþkucu pozitivizm haklý olarak bilgiyi olasýlýða, tahmine,
istatistiðe indirger. Einstein�ýn dehasý bu yalýn mantýksal çýkarsamayý yapmasýna
yetmez. Ve olasýlýktan daha iyisini, gerçekliði veremeyen bir kuramsal temel
üzerinde �Tanrý zar atmaz� diyerek yine dehasýnýn gerçek karakterini sergiler.
Nedenselliði ve belirlenimciliði savunmasý dikbaþlý bir irrasyonalizmin yaný-
sýra ileri sürülür, ve yalnýzca Einstein�ýn kuramcýlýðýný eleþtiriye karþý oynak bir
hedef olarak göstermeye hizmet eder. Mantýðýn özellikle reddedildiði yerde,
kavramýn yerini ruhbilimsel tasarýmýn aldýðý yerde anlaþýlýrlýk yiter ve anlam
kaçar. Yýllar sonra Eddington merakla kuramý anlayan üçüncü kiþinin kim
olduðunu düþünürken salt bir þakayý amaçlamýyordu.NOT 2

Einstein kavramlarýn nesnel olgusallýðýný tanýmamada sonuna dek diretti.
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1950�de üçüncü yayýmý çýkan Göreliliðin Anlamý�nda, daha önce 1916 kitap-
çýðýnda da kullandýðý ayný eðretileme ile, uzay ve zaman kavramlarýnýn �a priori-
nin Olimpos�undan aþaðýya indirilmeleri� gereðinden söz eder. Eðretilemeyi
yalýn dile çevirirsek, bildirim Kavramlarýn ya da Ýdealarýn nesnel hiçbir deðer
ve anlamlarýnýn olmadýðýný, yalnýzca algý türevleri olduklarýný, yalnýzca insan
anlýðýnýn öznel yaratýlarý olduklarýný anlatýr. Bu Einstein�ýn haktanýrlýk göstere-
rek David Hume�a borçlu olduðunu kabul ettiði �felsefi� temeldir. Ve kavramlar
bu öznellikleri içinde, �deneyimlerimizin karmaþasýný temsil etmeye hizmet eder-
ler.� Baþka bir deyiþle, öznel kavram ve nesnel realite için bilgide sonuçlanacak
bir iliþki, bir iletiþim aramak boþunadýr. Felsefi uslamlama ile en yüzeysel
tanýþýklýk bile, bu bakýþ açýsýna göre, nesnel varoluþ olduðunu �sandýðýmýz�
olgusallýðýn Einstein�ýn öncülleri gereði baþtan sona öznel olacaðý sonucunu
çýkarabilir: Bu öncüller üzerine Özdek, Uzay ve Zaman, Töz vb. ancak düþü-
nüldüðü sürece vardýr. Yani yalnýzca düþüncede vardýr ve kendinde realitesi
yoktur. Ayný öznelciliði Berkeley�de ve Hume�da, Kant�ta ve daha sonra Kopen-
hag okulunda, Niels Bohr ve Werner Heisenberg�de buluruz. Einstein Göreli-
liðin Anlamý�nda þöyle yazar (1950, s. 2):

�Kavramlarýmýz için ve kavramlarýmýzýn dizgesi için biricik aklama deneyim-
lerimizin karmaþasýný temsil etmeye hizmet etmeleridir; bunun dýþýnda hiçbir
meþruluklarý yoktur. Felsefecilerin belli temel kavramlarý onlarý denetim al-
týnda tutmamýza izin veren görgücülüðün [empiricism] temelinden a priorinin
yüksekliklerine uzaklaþtýrmakla [!] bilimsel düþünmenin ilerlemesi üzerinde
zararlý bir etkide bulunduklarýna inanýyorum. ... [B]u idealar-evreni dene-
yimlerimizin doðasýndan ancak giysilerin insan bedeninin biçiminden olduðu
denli baðýmsýzdýr [= idealar deneyim tarafýndan belirlenirler]. Bu uzay ve
zaman kavramlarýmýz için özellikle doðrudur � kavramlar ki olgularýn baskýsý
altýnda fizikçiler onlarý a priorinin Olimpos�undan aþaðýya indirmek ve böy-
lece ayarlayarak iþe yarayabilir bir duruma getirmek zorunda kalmýþlardýr.�

Bilindiði gibi görgücülük yalnýzca özdeðin, yalnýzca uzay ve zamanýn deðil,
giderek düþünen öznenin, �Ben�in bile varlýðýný doðrulayamaz, çünkü hiç biri
duyusal-algýnýn nesnesi deðildir. Görgücülük felsefe ile henüz tanýþmakta olan
bilincin sandýðý gibi ussal bir bakýþ açýsý deðildir. Görgücülük, Einstein�ýn tüm
görelilik kuramý için vurgulu bir anlamda temel aldýðý bakýþ açýsý olarak, hiçbir
nesnel varoluþun olmadýðýnda direten ve bilgiyi inanca ve pekinliði olasýlýða
ya da tahmine indiren irrasyonalizmdir. Bu bakýþ açýsýndan, örneðin NEDENSEL-
LÝK nesnel bir iliþki, nesnel bir anlamý olan bir kavram deðil, ama yalnýzca sýk
sýk gözlenen iki ardýþýk olay arasýnda salt alýþkanlýk temelinde kurulan bir çað-
rýþým sorunudur. Bu çaðrýþýmlar temelinde yorumlanan realite gerçekten de so-
yut bir idealite, yalnýzca insan beyninde kurulan bir öznellik, bir Gedankending-
dir. Bu bakýþ açýsýndan, insan gerçekliðe yetenekli ve gerçekliðe yaraþýr deðildir.
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Bir imgeler dünyasýnda, salt kendi öznelliði içerisinde, salt kendi kuruntular
realitesinde varolur. Einstein ayný görgücü çizgide kavramlarýn �ruhbilimsel�
kökenli olduklarýný belirtir ve uzay kavramýnýn �kutu�lar üzerine gözlem ve
deneyimlerden nasýl türetildiðini açýklar. Yine ayný yerde þunlarý söyler: �Doðal
bilimler, ve özel olarak onlarýn en temel olanlarý, duyu algýlarýný ele alýrlar.�
Kavramlarý deðil ama duyusal algýlarý! �Göreliliðin Anlamý�nýn sunduðu �fel-
sefi� temel 50 yýl önce Akademie Olimpia�da keþfedilen ayný temeldir.

Böyle kesin anlatýmlarýna karþýn, Einstein tüm yazýlarýnda duyu-algýlarýndan
deðil ama sürekli olarak kavramlardan söz eder. Ama gene de onlarý hiçbir za-
man gerçek deðerlerinde almamayý baþarýr. Birer tasarým olarak, fizikseli temsil
eden duyu-algýlarý olarak alýr. Týpký pergel-cetvel geometrisinde yaptýðý gibi.

Bilimsellik ve Ussallýk: Bilim Deneyim Deðil, Deneyimin Tanýtlanmasýdýr

Görgül bilimler salt görgül temellerinden ötürü tümevarýmýn ve dolayýsýyla
olasýlýðýn ötesinde bir geçerlik taþýyamazlar. Bu yetersizlik onlara kötü biçimler
altýnda katýlaþmayýp daha öte geliþebilmek için gerekli olan esnekliði, deðiþim
olanaðýný verir. Bu düzeye dek, görgül bilgi bütünüyle haklý olarak kuþkunun
nesnesidir, henüz Bilgi deðil ama �görgül bilgi�dir. Týpký geometrik teoremler
durumunda aksiyomatik tanýtlamanýn baþlangýçta görgül bir önesürümden, bir
doxadan daha ötesi olmayan bir önermeyi geometrik bilgiye yükseltmesi gerek-
tiðinin düþünülmesi gibi, görgül bilimler de Bilim olabilmek için kavramsal-
mantýksal yapýlarýnýn iç tutarlýðýnýn gösterilmesi gereksimi içinde dururlar. Bu
tanýtlamayý yine kavramsal yapýnýn kendisinin saðlamasý gerekir � ona dýþsal
bir yöntemin deðil, ama düþüncenin, kavramýn kendisinin yönteminin. Bilim a
posteriori olanýn a priori tarafýndan aklanmasýný, olumsal, olasý, kuþkulu görü-
nende mantýksal zorunluðun gösterilmesini gerektirir. Kavramsýz deneyimin
kavramý aklamasý düþüncesi bu düzeye dek salt bir düþüncesizliktir, çünkü dene-
yim olarak deneyim düþüncesiz, kavramsýzdýr. Ona belirli biçim usun kate-
gorileri tarafýndan verilir ve bu konuda modern dönemde özellikle ilgili olan
kavrayýþ yine Kant�ýn felsefesinde bulunur, üstelik bu felsefe görüngünün öte-
sine geçememede diretse bile.

Tüm kuþkuculuðuna karþýn, Kant�ýn felsefesinde gerçekten felsefe adýna yara-
þýr baþlýca nokta bilimin a priori yapýlmasý gerektiði görüþüdür (gerçi Kant�ýn
bilim dediði þey kendinde-Þeye, gerçek varlýða ya da realiteye ulaþamýyor olsa
da). Kavram ve Realite arasýndaki iliþki bilim için özseldir. Ve Realitenin kendi-
sinin Kavram tarafýndan belirlenmesi ölçüsünde, bu iliþki Kavram ve Kavram
iliþkisidir. Einstein�ýn bilimin temelinden uzaklaþtýrdýðý ve yerine duyu-algýsýný
geçirdiði þey Kavramlar ya da nesnel düþüncelerdir. Hegel Doða Felsefesi�nde
düþünce ve bilim arasýndaki iliþki konusunda þöyle yazar:

�Görgül Fiziðe karþý belirtilecek ilk þey onda kabul ettiðinden ve bildiðin-



Aziz Yardýmlý

14

den çok daha fazla düþüncenin bulunduðu, ve sandýðýndan daha iyi olduðu-
dur; ya da, eðer Fizikte düþünce bir bakýma kötü birþey sayýlacaksa, sandý-
ðýndan daha kötü olduðudur. Öyleyse Fizik ve Doða Felsefesi birbirlerinden
algýlamanýn ve düþünmenin birbirlerinden ayrýldýðý gibi deðil, ama yalnýzca
düþünmenin tür ve tarzý yoluyla ayrýlýrlar; ikisi de Doðanýn düþünce yoluyla
bilinmesini anlatýrlar.�

Fizik metafiziktir. Ancak saf doðal bilinç bir bilim olarak fiziðin fiziksel,
özdeksel olduðunu düþünür. Bu bilincin tarih olmasý insanlýðýn özgürlüðünde
özsel bir bileþen olacaktýr. Doða özdekseldir; doðabilim tinsel. �Metafizik� söz-
cüðüne yüklenen tüm dýþsal-tarihsel ývýr zývýrý bir yana býrakýrsak, anlatým �fizik-
ötesi� olandan, mantýksal olandan baþka hiçbirþeyi anlatmaz. Fizik biliminin
kendisi ilkin tinseldir, çünkü bilinçtedir. Ama bu bilimin biricik içeriði olan
kavramlarýn bilince sýnýrlý olmadýklarýný, bir fenomen olarak Doðanýn, fenome-
nal Doðanýn kendisinin özünü belirlediklerini ve bu anlamda nesnel de olduk-
larýný düþünürsek, görgül fizik biliminin bilinçsizce de olsa gerçekte ne ile
ilgilenmekte olduðunu daha iyi görebiliriz. Doðayý kavramsýzlaþtýrmayý, fiziði
fizik-ötesinden kurtarmayý istersek bunu hiç kuþkusuz düþüncemizde yapabiliriz.
Ama o zaman kavramsýz, biçimsiz, belirlenimsiz özdeðin ne olduðunu söyle-
memiz olanaksýzlaþýr. Ve kavramsýz, biçimsiz, belirlenimsiz bir Doðanýn bilgi-
sinden söz etmek tam olarak bir kendinde-Þey soyutlamasýnýn bilgisinden söz
etmek kadar anlamlýdýr. Ama bu soyutlamalarýn Þeye, Doðaya deðil, özneye
düþtüðünü görmek güç olmamalýdýr.

Su katýlmamýþ fizikçinin düþünceye tepkisi bir misolojiye denk düþer � sanki
düþünce insana ait olmamasý gereken birþeymiþ gibi, sanki us, uslamlama, ussal
tanýtlama yararsýz, yanlýþ, giderek zararlý, tehlikeliymiþ gibi. Salt fizikçiler, en
katýksýz, en arý fizikçiler hayvanlardýr. Çünkü düþünmezler. Yalnýzca ve yalnýzca
duyularýný, kimilerine göre de sezgilerini kullanýrlar. Bilimin hiç olmazsa düþün-
ce pahasýna duyulara yetkin olmadýklarý bir iþlevi yükleyen ve düþünceyi duyu-
larýn bir türevine indirgeyen kuþkucu inaklardan onay beklememesi gerekir. Bu
onay deðersizdir. Duyu duyumsar. Duyumsamanýn Varlýðýn çýkarsamasýna götür-
düðü düþüncesi bile bir us iþlevidir. Doða bilimi duyum ve algýlarla, izlenim ve
sezgilerle vb. iþ göremez çünkü bunlar olgusallýk ile, gerçeklik ile, gerçekten
varolan ile ilgili hiçbirþey düþünmezler, çünkü düþünmezler. En gözüpek görgü-
cülerden birinin, kuþkuculuðunda deliliðin eþiðinde durduðunu bildiren David
Hume�un kendisinin gördüðü gibi, kavramlarýn �ruhbilimsel� türeyiþine zemin
olduðu sanýlan duyusal süreçler yalnýzca alýþkanlýk yapýlarýnda sonuçlanýrlar.
Ve bilimin bu öznellikleri temel aldýðý görüþü üzerine � yine Hume�un açýkça
anladýðý ve anlattýðý gibi � mantýksal olarak bilimin kendisi bilgi ve gerçeklik
ile ilgisiz bir alýþkanlýk, bir olasýlýk sorunu olur. Ama ne bilimin kavramý onun
salt öznel bir alýþkanlýk sorunu olduðunu kabul eder, ne de kavram türeyiþini
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görgül deneyime borçludur. Bu bakýþ açýsý a priori ve a posteriori arasýndaki,
Us ve Bilinç arasýndaki ayrýmý ayrýmsamaz.

Ýnsan anlýðý salt duyumun ötesine, duyusal-algýya yeteneklidir. Arý duyum
kavramsýzdýr � kendisinin bir kavram olmasý, �duyum� kavramý olmasý dýþýnda.
Ama algý gibi çok alt bir anlýksal yeti bile duyumun çoklusunu kavramsallaþtýrýr,
onu dýþsal ve içsel dünyanýn nesnelerinin bir izlenimine, anlaþýlýr bir þekle
yükseltir. Kare duyumsanmaz, algýlanýr. Genelde deneyim özsel olarak kavram-
sal Biçimdir. Ýþin gerçeði duyusal algýnýn (ya da gözlem ve deneyimin) kendi-
sinin özsel olarak bir düþünme edimi olduðudur. Kiþi orada ancak düþüne-
bildiðini algýlayabilir. Belirlenimlerinden soyutlandýðýnda, gözlem, deneyim
vb. denilen algýnýn kendisi anlaþýlmaz, anlamsýz olur. Modern felsefenin öncüsü
olan, Usu ne olursa olsun kendisinden baþka birþeye baðýmlý olmaktan özgürleþ-
tiren Descartes Meditasyonlar�ýnda duyumun kendisinin gerçekliðinin düþünme
edimine baðlý olduðunu belirtir, �duyumlar ve imgelemler dediðim bu düþünce
kipleri�nden (M 3.1) söz ederek �duyumsama düþünmeden baþka birþey deðil-
dir� der (M 2.10), çünkü insan anlýðý duyumu bile biçimlendirir, ona Kavram
yükler, ve herþeyden önce �duyum� anlatýmýnýn kendisi bir Kavramdýr. Duyusal
algý, insan söz konusu olduðunda, özsel olarak kavramsal bir süreçtir. �[C]isim-
ler, eðer sözcüðün saðýn anlamýyla konuþursak, duyular tarafýndan ya da imgelem
yetisi tarafýndan deðil ama yalnýzca anlak tarafýndan algýlanýrlar; ve görülmeleri
ya da dokunulmalarý deðil ama yalnýzca anlaþýlmalarý yoluyla bilinirler ...� (M
2.16). Ama daha sonra Hume ve Kant�ýn býktýrýcý yinelemeleriyle �deneyim� adý
verilen bu kaba algý edimi bilgide sözde bir nesnelliðin güvencesi olarak görül-
düðü zaman, böyle bir deneyimin öznelliðinin anlaþýlmasý tüm bilginin nesnel
deðerini kuþku altýna düþürdü. Kant deneyime sýnýrlý insan bilgisinin nesnel
gerçeklik ile baðlantýsýz olduðunu ileri sürdü. Descartes�ý daha dikkatli oku-
yabilirdi, ve onda kavramlarýn, idealarýn nasýl yalnýzca öznelliðe sýnýrlý olma-
dýklarý, nasýl nesnel de olduklarý konusunda verilen en güzel tanýtlamalardan
birini görebilirdi. Bilginin reel öðeye borcu yeme ediminin yediði besine borcu
kadardýr.

Kant�ýn kendi �Kopernik devrimi� dediði þeyin bile en iyisinden tabula rasa
görgücülüðüne karþý gecikmiþ bir devrim olduðunu, dahasý sözcüðün gerçek
anlamýnda öznel bir devrim olduðunu görebiliriz � eðer üzerlerine kavramlarýn
uygulandýðý nesnelerin açýkça öznenin kendisinin içerisindeki öznel nesneler
olduklarýný, düþüncenin hiçbir zaman kendinde-Þeyin dýþsal, nesnel olgusallýðý-
na ulaþamadýðýný, Kant�ýn izin verdiði bilimin görüngübilimden baþka birþeye
benzemediðini göz ardý etmezsek. Kant�ýn bilimselliði ancak fenomenal olanýn
gerçekliði kadar bilimseldir ve onda doða yasalarý olmalarý gereken þeyler,
görüngülerin özleri olmalarý gereken þeyler bile kendileri salt görüngüseldirler.
Ama imgeleme yapýþan düþüncesiz �devrim� sözcüðü sýradan bilincin daha öte
düþünmesini durduran ve uyuþturan bir saplantýnýn üstünlüðünü taþýr. Gerçekte,



Aziz Yardýmlý

16

Descartes�ýn sözlerinin gösterdiði gibi modern dönemde bu �devrim� çok daha
önceden yapýlmýþ ve dahasý, Kant�ýn tersine, dýþsal olgusallýðýn ya da kendinde-
Þeyin bilgisi uðruna yapýlmýþtý, ve aslýnda Platonik anýmsama kuramý bile a
priori bilginin dýþsal dünyadan kazanýlmadýðýný ve gene de dýþsal dünya ile
iletiþimin olanaðý olduðunu, insansal Nousun nesnel varoluþlar olan Ýdealarý
düþünme yetisi olduðunu kabul eder. Bir Felsefe Tarihi kavramýndan da yoksun
olan Kant Arý Usun Eleþtirisi�nde �Arý Usun Tarihi� dediði þeyin yalnýzca bir
yýkýmlar ve baþarýsýzlýklar süreci olduðunu belirtir. Orada geçerli olaný görmez
ve çok daha önce keþfedilmiþ olaný bir kez daha keþfeder, ama onu da bozarak,
öznelleþtirerek keþfeder.

Kuþkucu bilinç düþünceye karþý güvensizdir çünkü güvensizdir, ve duyusal
algýyý ussal çýkarsamaya yeðler, duyusal deneyimi onu olanaklý kýlan kavramsal
özünden soyutlar ve bu kavramsýzlýk ve anlamsýzlýk içinde doðrulanabilirlik,
yanlýþlanabilirlik, görgül sýnanabilirlik vb. biçimleri altýnda sözde bir bilimsellik
ölçütü getirir, kavramsal olaný görgül sýnamaya altgüdümlü kýlar. Ama sonunda
elde ettiði þey bilimin salt gözlem ve deneyim üzerine dayanan, dolayýsýyla salt
olasýlýk ve tahmin ile ilgilenen, yalnýzca doðrulama ya da yanlýþlama ile belirle-
nen bir pozitivizm olduðu sanýsýdýr.NOT 3

Kavram geliþtirme usun iþlevidir. Ve kavramlarýnýn geliþimiyle deneyim ve
gözlemin kendileri deðiþir, yeni kavramlarýn doðuþuyla algý dünyasýnýn kendisi
büyür, ussal bir bütüne doðru þekillenir. Maxwell insan usu ve nesnesi arasýnda-
ki, kavram ve realite arasýndaki iliþki üzerine þöyle yazar: �[B]ilimin bütün
çerçevesi, felsefenin doruðunun kendisine dek, kimi zaman doðanýn kesitlenmiþ
bir modeli olarak, ve kimi zaman anlýðýn iç yüzeyinin doðal bir büyümesi olarak
görünür.� Ama usun yeteneði salt kendi içinde kýsýtlý, salt görüngü üretici deðil-
dir. Maxwell þöyle sürdürür:

�Þimdi bana öyle görünüyor ki, uzayýn üç boyutu olduðunu söylediðimiz
zaman yalnýzca bilinen üç boyut ile eþgüdümlü bir dördüncü boyutu tasarla-
manýn olanaksýzlýðýný anlatmakla kalmayýz, ama noktalarýn üç deðiþkendeki
baðýmsýz deðiþmeler yoluyla konumda deðiþebildikleri biçimindeki nesnel
gerçekliði ileri süreriz. Öyleyse burada anlaðýn yapýsý ve dýþsal evrenin yapýsý
arasýnda olgusal bir andýrým buluruz� (Doðada Olgusal Andýrýmlar Var
Mýdýr? 1884).

Baþka bir deyiþle, Maxwell fiziksel olan ve tinsel olan arasýnda, özdeksel ve
düþünsel arasýnda kurgul bir birlik olduðunu bildirir. Yine ayný ussalcý bakýþ
açýsýndan Max Planck þöyle yazar:

�[K]endimi bilime adama kararým ... insan uslamlamasýnýn yasalarýnýn çevre-
mizdeki dünyadan aldýðýmýz izlenimler dizisini yöneten yasalarla çakýþtýðý,
ve dolayýsýyla arý uslamlamanýn insana [dünyanýn] düzeneði üzerine bir kav-
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rayýþ kazanma yeteneðini verdiði buluþunun doðrudan bir sonucuydu.� �[D]ýþ-
sal dünya insandan baðýmsýz birþey, saltýk birþeydir, ve bu saltýk için geçerli
olan yasalar için arayýþ ... yaþamdaki en yüksek bilimsel uðraþ olarak göründü�
(aktaran Enc. Britt. 1986, 25, ss. 869-70).

Baþka bir deyiþle, yasalar kavram baðýntýlarýndan baþka birþey deðildirler, ve
insan usunun kavramsal yapýsý özdeksel evrenin kavramsal (yasal) yapýsý ile
çakýþýr. Baþka bir deyiþle, kendinde-Þey ya da kendinde-Evren özsel olarak belir-
lidir, kavramsaldýr, ve insan usu özdeksel evrende özsel olarak kendini bulur.
Bu iliþki nesnel gerçeklik dediðimiz þeyi anlatýr.

Max Planck nice kuramýnýn ya da atomaltý parçacýk mekaniðinin daha sonra
Kopenhag okulu tarafýndan getirilen öznelci yorumunu reddetti. Schrödinger
ve Einstein�ýn da aralarýnda olduðu birçok fizikçi gibi, evrenin nesnel varolu-
þuna, nedenselliðe, belirlenimciliðe inancýndan hiçbir zaman vazgeçmedi �
inancýný bilgiye yükseltip yükseltmediði bir yana.

Einstein�ýn dehasý determinizmi indeterminizm temelinde savunduðunu anla-
masýna izin vermeyen bir özgünlük gösterir. Bu durum kendisi deha olmayan
sýradan bilincin dehayý ölçmesini ve yargýlamasýný bir parça daha güçleþtirir.
Ama bu bilinç onu dehalarýn yargýcý yapan ayrýcalýktan yoksun býrakýlmaktansa,
düþünme gücünü edimsel beynin aðýrlýðýna vb. bakarak yargýlamaya yönelir.
Kendisi de deha ve nesnellik arasýndaki iliþkiyi önemsemeyen Einstein ruh-
bilimsel-algýsal bir bilgikuramýnýn öznenin dýþýna çýkamayacaðýný göremedi.
Aþýrý, düþüncesiz, ya da açýkça saçma savlar durumlarda insanlar sýk sýk anlama-
dýklarýný yok sayma ve bu tür saçmalýklarý bilinçlerinden silme eðilimi göste-
rirler. Einstein durumunda bir deha böyle þeyler demek istiyor olamaz diye
düþündüler ve doðal bilincin revizyonizmi ile kuramdan onda usdýþý olan ayýk-
layýp ya da açýkça anlamayýp düzelttiler. Einstein�ýn �Özdek düþünüldüðü sürece
varolur� sözlerinde demek istediði �özdeðin� kavramsal deðil ama duyusal özdek,
belirli, fiziksel özdek olduðunu ve böyle özdeðin varoluþunu düþünülmeye
borçlu olduðunu ileri sürmenin ne demek olduðunu sorgulamadýlar � üstelik
düþünce bu kadar aþaðýlara indirgenmiþ, bilimdeki yerini duyusal-algýya býrak-
mýþken.

 Böyle fiziðin tüketicileri onlara söylenenlerde yalnýzca kendi istediklerini
görürler. Aslýnda, yirminci yüzyýlýn baþýnda onyýllar boyunca, Schrödinger�den
Oppenheimer�e, Dirac�tan Planck�ýn kendisine, Einstein�ýn kuramýný rasyonalize
etme yönünde tuhaf bir önyargý iþledi � sanki gizli bir kuþkunun bastýrýlmasý
gerekliymiþ gibi. Nice kuramýnda Planck�ýn reddettiði Kopenhag �yorum� biçi-
minin Einstein�ýn görelilik kuramýnýn da temelini saðladýðý göz ardý edildi. Aslýn-
da herþey bütünüyle açýkta yatýyordu. Eðer uzay ve zaman kavramlarýnýn göreci/
ruhbilimsel yorumunun mantýksal olarak bu kavramlarýn nesnelliðinin reddedil-
mesi sonucuna götürdüðü görülmüyorsa, Einstein�ýn bu vargýyý bildiren kendi
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sözleri vardý. Uzay ve Zaman baþlýklý makalesinde þöyle diyordu: �[U]zay
fiziksel bir olgusallýk olarak, özdeksel nesneler gibi düþüncemizden baðýmsýzlýk
içinde varolan bir þey olarak görünür.� Ýmlem uzayýn da düþüncelerimizden
baðýmsýz görülmemesi gerektiðidir, týpký �özdeðin düþünüldüðü sürece varol-
masý� gibi.

Einstein insaný en az onurlandýran bir bakýþ açýsýyla, insanýn entellektüel
yetenekleri ile en az uyumlu, aslýnda usu ile saltýk olarak uyumsuz olan ve onu
bilgisizleþtiren görgücülük ile, 1956�larda bile dilinden düþürmediði �duyusal
algý� yöntemi ile öyle bir mantýksal-olgusal sorunu ele almaya kalkar ki, Aristo-
teles ve Ptolemi�den Galileo ve Kepler�e, Descartes ve Leibniz�den Newton ve
Clarke�a, Maxwell ve Poincaré ve Lorentz�e yüzyýllarca tartýþýlan ve insan usu-
nun ve yüreðinin birlikte katýldýklarý en sert, en gözüpek, ve en güzel tartýþ-
malardan birinin doðuþuna yol açan görelilik sorunu onun felsefesiz yorumunda
can sýkýcý bir yolda tüm anlam ve ciddiyetini yitirir, bayaðý kültürün, bilgisiz
medyanýn banal normlarýna uyarlanýr. Onun yeðlediði sözde kuramsal zeminde
evren bir üzümlü keke benzetilir, zamanýn baþlangýcý keþfedilerek kýsa bir tarihi
yazýlýr, trenler uzayýp kýsalmaya, uzaylar genleþmeye, bükülmeye baþlar, evrenin
çevresine çitler çekilir. Salt matematiksel-nicel bilinç Kavrama ne kadar yabancý
olduðunu böyle kurgular durumunda sýnýrsýzca sergiler. Sorun gerçekte insan
usuna onun kendi yeteneðinin sonsuzluðunu duyumsatacak, ona ne olduðunu
anlamada, doyumunu nelerde bulacaðýný görmede baþka her kavramsal sorundan
daha anlamlý bir fýrsat verecek denli özsel bir sorundu. Ve o güne dek öyle ele
alýnmýþtý. Einstein herþeyi gülünçleþtirdi, fiziði parodiye indirgedi. Düþüncesi
ile ait olmadýðý bir ortama, Usun, Felsefenin, Bilimin, Gerçeðin dünyasýna uzan-
maya çalýþtý, ve popüler bilinç ona övgülerinde onunla birlikte kendini de kolay-
ca Gerçeðin o yüksek alanýna taþýdýðýna inandý. Darkafalýlar, kraldan fazla
kralcýlar kitlesel ölçekte görelilik kuramýný öðretmeye, popülerleþtirmeye baþla-
dýlar.

Bilim ve felsefe tarihi boyunca, görelilik (aslýnda sonsuzluk) tartýþmasýna katý-
lan tüm yanlar ileri sürdüklerinde en saðlam, en saðýn mantýklarýný ortaya sür-
düler. Ve eþit ustalýk ve incelikle ileri sürülen karþý uslamlamalarý reddettiler.
Tek-yanlýlýða sarýldýlar. Ve gene de tartýþmanýn analitik Anlak düzleminde yer
almasý ve diyalektik bir karakter göstermemesi konunun önemini ve yanlarýn
tutkularýný hafifletici bir etmen deðildi. Düþünce hileleri, özençler, budalalýklar
görülmedi � en azýndan bütününde, ve hiç olmazsa Newton�ýn uzayý Tanrýnýn
duyu organý yapmasý, arada bir her nedense bozuk tasarlanmýþ bir güneþ dizge-
sinin dengesini yeniden kurmak için onu iþe karýþtýrmasý gibi bir iki noktanýn
dýþýnda. Tüm karþýt mantýklarýn birbirlerinden deðerli, birbirlerinden yetenekli,
birbirlerinden karakterli, ve � antinomiler söz konusu olduðunda � birbirle-
rinden saf kafalar tarafýndan bu savunusunda temelde salt bir ya da öteki yana
hak vermekle çözülemeyecek türde bir sorunun yattýðý görmediler. Diyalektiðin
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bilincinin yokluðunda, kendilerinin de pekala eþit hakla ve eþit güçle kaþýt
kampta yer alabileceklerini, orada da eþit ölçüde tek-yanlý saðlamlýklarý olan
uslamlamalarý, belki de daha iyileri üretebileceklerini, sonra yine geri dönüp
vazgeçtikleri tek-yanlýlýðý savunabileceklerini görmediler.

Immanuel Kant daha önceden bu tür bir çatýþkýnýn, aslýnda her kavram duru-
munda kendini gösteren ayný çatýþkýnýn çözümünün onunla uðraþýlmamasý ge-
rektiði olduðunu bildirmiþti. Bilgisizlik ve bilmeme baþka hiç kimse tarafýndan
onun tarafýndan yapýldýðý kadar saygýn kýlýnmadý. Bir olguda ya da kavramda
çeliþki görüldüðü zaman, onun olmamasý gerektiði düþünüldü, çünkü çeliþki
bir kusurdu ve bir kusur olduðu için kendinde-Þeye deðil ama özneye, sonlu,
deðersiz, önemsiz insana ait olmalýydý. Sonsuzluk-sonluluk, süreklilik-sürek-
sizlik ve saltýklýk-görelilik gibi tartýþmalarda da insan anlaðýnýn çözmesi ola-
naksýz bir sorunla karþý karþýya olduðu kabul edildi. Ýnsanýn düþünce yeteneði
böyle umutsuz bir durumun üstesinden gelecek bir yolda yapýlmamýþtý, ve bu,
Kant�ýn kendi anlatýmýyla, �insandan baþka ussal varlýklarýn,� duyusal deðil ama
düþünsel �sezgi� yetileri olan meleklerin vb. sorunuydu. Ýnsan sýnýrlý biliþsel yete-
nekleri ile kaçýnýlmaz olarak önemsiz bir yaratýktý ve bilgisizliðe yazgýlanmýþtý
� varolmasa da olurdu. Evrenin salt anlamsýz ve amaçsýz bir fenomeni olarak
yaptýðý bilim ancak görüngünün bilimi olabilir, dünyasý ancak kendi kafasýnda
yarattýðý öznel bir hiçlik olabilirdi.

Uzayýn saltýk olduðunu ileri süren ve uzayýn göreli olduðunu ileri süren her
iki yan da kendi mantýklarýnda eþit ölçüde haklýdýr, çünkü uzay belirli olarak
ve belirsiz olarak, iliþkili olarak ve iliþkisiz olarak düþünülebilir. Giderek, her
bir yan karþý savýn konumuna geçip eþit beceri ile onu da savunabilir. Sorun þu
ya da bu yaný savunmak deðildir. Analitik anlak iki yan için de eþit ölçüde yete-
neklidir. Mantýk her iki yanda da kendini çiðnemez, ya da her iki yanda da çiðner.
Her bir yan kendinde duyumsadýðý ayný pekinliðin karþýsýndaki için de eþit
ölçüde güçlü olduðunu görür: Ýki yan da tartýþmayý kazanýr, iki yan da yitirir.
Ve bu karþýtlýk yalnýzca uzay ve zamanda deðil, ama özdekte, devimde, kütlede,
kuvvette, vb., giderek özgürlük ve zorunlukta, hak ve ödevde, tüm kavramlar
durumunda vardýr. Ve karþýtlýk düþüncenin durmasý, sýnýrlanmasý, tükenmesi
olmak bir yana, tam tersine düþüncenin deviminin, uslamlamanýn ilerlemesinin
olanaðýdýr. Her belirli kavram salt belirli olduðu için kapsadýðý olumsuzluk kýpýsý
yoluyla salt kendisi deðil ama tam olarak kendi olumsuzlamasý, kendi karþýtýdýr
ve bu karþýtlýðýn kendisi kendini ortadan kaldýrma dinamiðidir: Kavram devin-
mek için gereken enerjiyi, gücü kendi içinden üretir. Karþýtlýðýn dinamiði kendini
ortadan kaldýrmaktan baþka birþey deðildir ve bu ortadan kalkýþ dolaysýzca yeni
bir moment, yeni bir devimin olanaðýdýr. Ve bu mantýksal süreç ayný zamanda
Realitenin devimidir, çünkü Realite Kavramsýz deðildir. Hegel�in düþüncenin
doðasý, yöntemi üzerine bu buluþu hiç kuþkusuz bir böceðin, bir kýtanýn, bir
yýldýzýn, bir galaksinin ya da bir atomaltý parçacýðýn vb. keþfi ile karþýlaþtýrýl-
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mayacak denli yüksek, anlamlý ve önemlidir. Ama modern bilincin duyusal
pragmatik karakteri ona henüz kendi doðasý üzerine bu öz-bilginin önemini
kavramada yardýmcý olmaktan uzaktýr. Bu bilinç sýk sýk nihilist sürecinde kendini
deðersizleþtirmede, küçültmede, aþaðýlamada doyum bulur. Saçma olanla, çirkin
olanla, erdemsiz olanla özdeþleþmesi onun için daha uygundur çünkü kendisi
henüz insanlýðýný bu negatif-nihilist kategorilerin ötesine geliþtirmiþ deðildir.

Bilimin olanaðý evren ve bilinç arasýndaki kavramsal iletiþime dayanýr. Bu
birliði örtük olarak doðrulayan bilimsel us evrene onun hakkýnda dýþsal para-
digmalar üretmek için yaklaþmaz, ama onun özü olan yasalarý bulmak için,
evrenin kendisinde evrensel ve zorunlu olaný, ussal olaný bulmak için, böylece
yalnýzca ve yalnýzca herþeyde kendini bulmak için yaklaþýr. Usun kavramý kendi-
nin tüm Realite olduðunun bilgisidir. Onun gerçeði ya da kavramý baþkalýðý
saltýk olarak olumsuzlamak, realitenin kendisinin özsel olarak kavramsal ve böy-
lece ussal olduðunu doðrulamaktýr. Doða araþtýrmasý her biçiminde, engin uzak-
lýklardaki galaksileri gözlerken olduðu gibi mini mini parçacýklarý çarpýþtýrýrken
de, bilinçsizce de olsa bu birliði varsayar. Evrenin ussal özü ya da kavramsal
yapýsý, tüm görgücü sanýnýn tersine, doðanýn insan usunun öznel bir yaratýsý ol-
duðu anlamýna gelmez. Yalnýzca özdeksel varlýðýn anlaþýlýr ve anlamlý bir yapýsý
olduðu, belirlenimsiz ve kaotik bir soyutlama deðil ama belirli bir kozmoz/düzen
olduðu varsayýmýný anlatýr. Ve bu varsayýmýn tanýtlamasý felsefenin iþidir, poziti-
vizmin deðil. Hiç kuþkusuz modern kozmoloji bugün de henüz kendinde evreni
eksiksiz olarak kavramýþ olmaktan uzaktýr. Bilimsel görüþteki eksiklikler ve
yanlýþlýklar insanýn yalnýzca yanýlmayý bildiði, iþin gerçeðini hiçbir zaman
bilemeyeceði anlamýna gelmez. Bilim bir süreç, bir oluþ sürecidir, ve Ptolemi
ve Kopernik�in, Kepler ve Brahe ve Descartes�ýn, Faraday ve Maxwell�in evren
tablolarý yalnýzca usun evrene yüklediði keyfi biçimler deðildirler. Bunlar onlarý
kendi baþlarýna gökten inen birer �paradigma� olarak gören çocuksu irrasyona-
lizmin sandýðý gibi tüm bilimsel birikimden soyutlanmýþ ve yalýtýlmýþ tekil buluþ-
lar deðildirler. �Eþölçümsüz� (= kiþiye/kümeye özel) �kavramlara� dayalý küme
kurgularý da deðildirler. Ama bu tür solipsist/pozitivist bakýþ açýlarý ile ilgilen-
mek, giderek bir �eleþtirilerine� giriþmek düþünceyi gerçekten de bunlarýn kendi-
leri denli anlamsýz ve verimsiz sýkýcý bir uðraþa sürükleyecektir. Deðerlerini,
yani deðersizliklerini görebilmek için yalnýzca bu pozitivist anlatýlarýn mantýk-
sal-kavramsal yoksunluklarýna bakmak yeterli olmalýdýr. Thomas Kuhn�un
birbirlerini olumsuzlamayan, birbirlerine dayanmayan, bir süreklilik gösterme-
yen bilimsel devrimleri inceleyen kitabýnda paradigmalar ve �uyarý-duyum�
zincirleri ve �sinirsel süreçler� arasýndaki iliþkilere bile yer varken, buna karþý
kavrama, usa yaklaþan tek bir satýr bile yoktur. Ve geliþme yerine postmodern
türlülük daha þimdiden oradadýr. Süreklilik ve bütünlük kavramlarýný anlamayan
bu pragmatik bakýþ açýsý �paradigma/örnek� denilen o bilimsel giriþimlerin her
birinin bir ve ayný nesnel kavramsal gereç üzerinde harcanan özerk, özgür,
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baðýmsýz bir ön emek üzerine, bir entellektüel birikim üzerine dayandýðýný
reddetmek zorundadýr. Hiç kuþkusuz süreçteki bütünsel ussal çabayý ve kav-
ramsal sürekliliði görmek için pozitivist kavramsýzlýktan, analitik soyutlama-
cýlýktan, katýksýz bir görecilikten daha baþka bir bakýþ açýsýna gerek vardýr. Süre-
cin momentleri olan bilimsel dizgeler, tüm çabalarýna karþýn zamaný gelmedikçe
kendi kýsýtlamalarýný aþamayan bu kuramlar her biri kavramsal bütüne daha an-
laþýlýr, daha tutarlý, daha tam bir yapý vermeye çabalayan usun mantýksal giriþim-
lerini temsil ederler. Ve süreç salt süreç olduðu içindir ki birinin kopmasý sürecin
kendisinin kopmasý anlamýna gelir. Ptolemi dýþlandýðýnda, Kopernik de düþer.
Galileo dýþlandýðýnda, Newton�a birinci yasasýný verecek bir baþka Galileo bul-
mak gerekir. Kavramýn deneyim alaný üzerinde yeniden açýnýmý deneyimin ken-
disinin deðiþimine ve geliþimine götürür ve bilimde süreklilik dediðimiz þeyin
anlamýný sunar.

Görecilik olgulara kavramsal yanlarýnda deðil, ama özneye göre ölçülebilir
yanlarýndan, yalnýzca olguya dýþsal nicelik bakýþ açýsýndan bakar. Böylece cet-
velin ölçülerinde saðýnlýðý yakaladýðýný sanýrken gerçekte kavramýn sonsuz
saðýnlýðýný sonsuza dek yitirdiðini anlamaz. Olguyu Kavramýndan, Þeyi Ýdeasýn-
dan soyutlamak, onlarý böyle salt dýþsal/nicel yanlarýna indirgemek pozitivizmin
doðasýndan gelir. Ama bu bakýþ açýsý aslýnda Nicelik kavramýnýn kendisini de
bozar, sözde �sürekli� dediði, �uzay-zaman� süreklisi dediði yapýntýda paradoksal
olarak sürekliliðin kendisini ortadan kaldýrýr � çünkü süreklilik sonsuzluk imler
�, ve kavrama ancak süreksiz ölçü düzleminde anlam ve anlaþýlabilirlik baðýþlar
(deðiþken ölçü-çubuklarý ve her biri kendi zamaný ile geçerli sayýlan mekanik
saatler). Görelilik kuramýnýn bütün matematiksel aygýtý bu önceden belirlenen
öznel ölçümleri aklamaya uyarlanýr. Ve uzay ve zaman kavramlarý nicel yan-
larýnýn dýþýnda göz önüne alýnmazlar. Ölçülemeyen �saltýk� olarak görülür ve
bir yana atýlýr.

Gerçekte tüm göreciliðine karþýn, özel görelilik kuramýnýn kendisi iki saltýk
ilkeye, biçimdeþ doðrusal devimli koordinat dizgelerinin eþdeðerliði ve ýþýk
hýzýnýn deðiþmezliði üzerine dayanýr. Ama ironik olarak, özellikle saltýk olmalarý
gereken bu iki ilke de sözcüðün tam anlamýyla saltýk olanýn tersini anlatýrlar.
Birincisi açýkça yanlýþ ve olgu dýþý iken (tüm doðal devim ivmelidir), ikincisi
ise kuramýn tanýtlanmýþ bir sonucu deðil ama yalnýzca kurama dýþsal olarak
eklenen bir ölçüdür (buna karþý Maxwell ýþýk hýzýnýn deðiþmezliðini elektro-
manyetik kuramýn kendi mantýðý ile aklar ve yine, mantýksal tutarlýlýk uðruna,
bir dalga doðasýnda olan ýþýðýn ancak bir ortamda iletilebileceðini bildiði için
bir etherin varoluþunu konutlar).

***
David Bohm görelilik kuramýna usun bakýþ açýsýndan yaklaþýr. Kopenhag okulu-
nun usdýþý yaklaþýmýnýn tersine, gözlemci �bilincin� atomaltý parçacýklar üzerinde
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etkide bulunduðu, parçacýklarýn algýlanýncaya dek varolmadýklarý gibi �görüþleri�
kabul etmez. Bohm ussal, belirlenimci temellere dayalý bir nice kuramýnýn baþ-
lýca geliþtiricisidir. Özel görelilik kuramý üzerine de bir ders kitabý yazmýþtýr
ve bunda bütün kuramýn en çoðundan geçici bir giriþim olduðunu belirtir (The
Special Theory of Relativity, 1965):

�Einstein�ýn özel görelilik kuramý yalnýzca genel kurama bir yaklaþýklýk sað-
ladýðý için bütünüyle doðru olamaz. Ve Einstein genel göreliliði, elektro-
dinamiði ve öðesel parçacýk kuramýný yaklaþýklýklar ve sýnýrlayýcý durumlar
olarak kapsayacaðýný umduðu daha genel �birleþik alan kuramý� için araþtýr-
maya giriþtiði zaman, örtük olarak genel [görelilik] kuramýn[ýn] bile bütünüyle
doðru olmadýðýný kabul etti� (s. 124).

�Gene de, bilimdeki her kuram için geçerli olduðu gibi, göreliliðin sor-
gulanmamasý gereken, hiçbir zaman belli bakýmlardan yanlýþ olduðu, olgulara
sýnýrlý bir yaklaþýklýk sunduðu ya da baþka nedenlerle sýnýrlý bir geçerlik
taþýdýðý gösterilemeyecek zýrhlý bir pekinlikle donatýlý olduðu sanýlmamalýdýr.
Örneðin þimdi görelilik kuramýnýn (hem özel hem de genel) çok küçük (�öðe-
sel� parçacýðýn varsayýlan büyüklüðünden çok daha küçük) uzaklýklar alanýna
uygulandýðý zaman yanlýþ olabileceðinden kuþkulanan bilim adamlarýnýn
sayýsý giderek artmaktadýr. Bundan baþka, öyle görünür ki göreliliðin evrenin
varsayýlan �büyüklük� düzeninin aþýrý ölçüde büyük uzaklýklarýna (�kýzýla
kayma�nýn önemli olduðu yerlere) uygulandýðýnda yeterli olmayabileceði
kuþkusunu duymak için nedenler vardýr. Ek olarak, görelilik kuramý çok daha
baþka nedenlerle de çökebilir. Bu yüzden, özellikle yeni bir fenomenler ala-
nýna girerken, görelilik kuramýný deneysel bir yolda uygulamak, uyanýk durup
onu eleþtirmeye hazýr olmak ve eðer gerekirse yerine daha yakýn bir doðruluk
gösteren bir kuramý geçirmek zorunludur � bir kuram ki, görelilikten týpký
göreliliðin Newton mekaniðinden ayrý olmasý denli ayrý olabilir� (s. 109).

Einstein bu soðukkanlýlýðýn üstünde ve ötesindeydi. Çökebilecek bir kuram
önermek bütünüyle geçerlidir. Ama daha baþýndan çökmüþ bir kuram önermek
� ve bir de onun bakýþ açýsýndan saðlam olaný yargýlamak � ve bir de bu tutuma
neyin olup bittiðini anlamadan alkýþ tutmak � bunlar budalalýðýn belirli örne-
ðinin en yakýnýna gelen tutumlar olmalýdýr. �Bilim felsefeciliði� usu reddediþinde
kendini yargýlama yeteneðini de reddeder. Yargý usun kendisi olan iþlevidir.

* * *

Einstein�ýn özel görelilik kuramý 1905�te Devinen Cisimlerin Elektrodinamiði
baþlýðý altýnda yayýmlandý. Genel kuram daha sonra 1916�da geldi (Einstein
Nobel ödülünü görelilik kuramý ile deðil, ama nice kuramý alanýnda fotoelektrik
etki üzerine çalýþmasý ile kazandý). Einstein�ýn katkýsýnýn ne olduðunu tam olarak
anlayabilmek için, yüzyýlýn dönüþü sýrasýnda yer alan geliþmeleri anýmsamak
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gerekir. Poincaré görelilik ilkesini Paris�te ve ABD, St. Louis�de beþ yýl önce
bildirmiþti (ve Einstein 1905 yazýsýnda Poincaré�nin adýndan bile söz etmez).
Fiziksel nesnelerin �boy kýsalmasý� 1892�de Lorentz ve Fitzgerald tarafýndan
Michelson-Morley deneylerine bir açýklama getirmek üzere ileri sürülmüþtü.
Bir ýþýk kaynaðý ile göreli devimin sonucu olarak �zaman geniþlemesi� 1900�de
J. Larmor tarafýndan ileri sürülmüþtü ve formülasyon Einstein�ýn kuramýnda
kullanýlan ile aynýdýr. �Miþli geçmiþ� kipinde sürdürmek zorundayýz. Devinen
parçacýklarýn �kütle artýþý� 1901�de Kaufmann tarafýndan keþfedilmiþti ve göre-
lilik kuramýnýn bir sonucu deðildi. A. Pais ve Lorentz bu kütle artýþý için mate-
matiksel formülasyonlar ileri sürmüþlerdi ve bunlar da Einstein�ýn kuramýnda
yer alýrlar. E = mc2 formülü Einstein�dan yýllar önce Lorentz, Poincaré, Langevin
ve baþkalarý tarafýndan ileri sürülmüþtü, çünkü açýk bir matematiksel çýkarsa-
maydý. Iþýðýn deðiþmez bir hýzla yayýlmasý olgusu ise on yedinci yüzyýldan bu
yana sürekli olarak daha büyük saðýnlýk kazanan ölçümlerle saptanmýþtý ve
Maxwell�in elektromanyetik ve optik olaylarýn yayýlým hýzlarýnýn bir ve deðiþ-
mez olduðunu göstermesi ether kuramýnýn mantýksal sonucuydu (Einstein�da
c�nin deðiþmezliði savý bir etherin yokluðunda bütünüyle keyfidir ve sözde
kuramýnýn bir çýkarsamasý deðil, ama ona dýþarýdan getirilen bir sayýltýdýr).

Einstein�ýn katkýsý bu bütün görgül ve kuramsal birikimi uzay ve zaman kav-
ramlarýnýn dýþýna çýkarmak, böylece özdek ve yerçekimi kavramlarýný da dýþlayan
sözde �geometrik� bir bakýþ açýsýndan yorumlamak oldu. Ama, kitapçýðýnýn daha
baþýnda anlaþýlacaðý gibi, Einstein�ýn �geometri� dediði �fizikselcilik� bir geo-
metri olabilecek en son þeydir: Kartezyen koordinat dizgeleri ile anladýðý þey,
bütünüyle ciddi olarak, fiziksel çubuklar yoluyla �kurulan� bir koordinatlar
dizgesidir! Çubuklar eðrilince Descartes�ýn koordinat dizgesi ve onunla birlikte
Öklides�in geometrisi de bozulur! Ya da �non-Euclidean� geometri denilen bir
parodiye çevrilir. Görelilik kuramýný ölçümler doðrular � sanki Pisagor Teo-
remini de ölçümler doðrulamýþ ve tanýtlamýþ gibi.

Pozitivist bilincin sözde kuþkuculuðu gerçekte inakçýlýktýr. Tanýtlanmamýþ
olana, her türlü mantýksal hileye izin veren Gedankenexperiment oyunlarýna
dayanarak ussal tanýtlanma olanaðýnýn kendisini reddeden görecilik bugün baþlý-
ca Birleþik Devletler�de olmak üzere yaygýn bir akademik parodiye dönüþ-
müþtür. �Yeni Fizik� de denilen bu kuramý nitelemeye en az uygun olan terim
rasyonalizmdir. En uygun olaný irrasyonalizmdir. Eðer �usdýþý� anlatýmý bir suç-
lama olarak görülecek olursa, �usu� yadsýmanýn �usdýþý�ný doðrulama olduðunu
çýkarsamak bir haksýzlýk yapýlmadýðýný görmek için yeterli olmalýdýr. Neden-
sellik, süreklilik, sonsuzluk gibi kavramlarý reddeden, �sonuç nedeni önceler,�
�uzay dört ya da daha çok boyutludur,� �birden çok zaman boyutu vardýr,� �uzay
sonludur ve küreseldir� gibi bildirimleri öne süren bakýþ açýlarýnýn �ussal� oldu-
ðunu söylemek ne dediðini bilmemektir.

Einstein�ýn görgücülüðü modern dönemde pozitivizm (daha doðrusu, man-
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týksal pozitivizm) olarak bilinen kuþkucu bakýþ açýsýndan köken alýr. Bu görüþe
göre, bilim her tür kuramcýlýktan kaçýnmalý, yalnýzca �gözlem ve tahmin� ile,
�olasýlýk ve istatistik� ile yetinmelidir, çünkü pozitivist Carnap-Popper vb. bakýþ
açýsýnýn da gözünden kaçmadýðý gibi, gözlem ve deneyim ancak tümevarýmlara
izin verir, ve tümevarým ise evrensel ve zorunlu yasalar için temel alýnamaz.
Bu �büyük� buluþ Viyana Çevresinden Popper�a, Wittgenstein�dan Kuhn�a tüm
pozitivist þamatanýn temelinde yatar. Bu bakýþ açýsýndan, gerçeklik/yanlýþlýk
deðil ama yalnýzca �doðrulanabilirlik/yanlýþlanabilirlik� vardýr: Ya da kuram ve
pekinlik deðil, ama olasýlýk ve istatistik. Yanlýþlanabilirin ötesinde insan çenesini
kapamalý, söylenemeyenin karþýsýnda susmalýdýr. Bir kez daha, sorun kuramýn
�yanlýþ� olmasý ile ilgili deðildir. Sorun gerçeklik savýnda olan kuramýn olanaðýný
ilgilendirir. Ve kuþkuculuk bu olanaðý yadsýr. Bu temele dayanan bilimde kuram,
anlam, gerçeklik kavramlarýný bir yana atma, kaotik bir düþüncesizliði yeðleme
eðilimi aðýr basar. Nobel fizik ödüllü bir baþka bilim adamýnýn, Steven Wein-
berg�in þu sözleri eðilimi temsil edicidir:

�Önemli olan þey gökbilimcilerin fotoðraf levhalarý üzerindeki imgeler üze-
rine, izge çizgilerinin sýklýklarý vb. üzerine tahminler yapabilmektir, ve bu
tahminleri yerçekimi alanlarýnýn gezegenlerin ve fotonlarýn devimleri üzerin-
deki fiziksel etkilere mi yoksa bir uzay ve zaman eðriliðine mi yüklediðimizin
hiçbir önemi yoktur� (Gravitation and Cosmology, s. 147).

�Eþzamanlý evrenler çokluðu,� �gözlemin varoluþu belirlemesi,� �zamanýn
baþlangýcý,� �uzayýn sonu,� �özdeðin yokluktan yaratýlýþý,� �kütlesiz parçacýk,�
�Bilinçli Evren� (bir yazarýn � MIT, Ph.D. � kitap baþlýðý), ya da �bilinçli
dalga boyu,� �nice kuramýnýn anlýðý evrenle birleþtirmesi,� �doðanýn saçmalýðý,�
�insan anlýðýnýn realiteyi denetlemesi.� Ya da: �Life on Earth started with a
quantum jump/Dünyada yaþam bir nice sýçramasý ile baþladý,� �Free will and
consciousness are due to quantum mechanics/özgür istenç ve bilinç nice meka-
niðine baðlýdýrlar� vb. vb. Bu anlatýmlar yalnýzca kýyýsal bir eðilimi temsil
etmezler. Birleþik Devletler�de en saygýn �bilimsel� dergilerde yayýmlanýrlar,
Nobel ödüllü �bilimcilerin� kitaplarýnda bulunurlar, temel fizik ders kitaplarýnda
öðrencilere öðretilirler. Durum nice kuramý alanýnda en ödünsüz misolojiyi
kýskandýracak bir irrasyonalizmi sergiler. Bu irrasyonalizmi temsil eden bir
birkaç alýntý yapabiliriz. Heisenberg Þöyle yazar (Physics and Philosophy, the
Revolution in Modern Science, 1966, s. 88): �Nedensellik yasasý bundan böyle
nice kuramýnda uygulanmaz� :: �The law of causality is no longer applied in
quantum theory.� Neden kavramý usun kendisidir, öyle bir düzeye dek ki, neden-
selliði siler silmez evrenin kendisi þizofrenik olur. Ve �kaos kuramcýlýðý� adý altýn-
da evren adýna bunun da kabul edildiðini görürüz. Nice kuramcýsýna göre hiçbir
neden yoktur, varolan yalnýzca tansýktýr. Daniel Greenberger Discussion remarks
at the Symposium on Fundamental Questions in Quantum Mechanics�de bunu
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doðrular: �Nice Düzenekbilimi Büyüdür� :: �Quantum Mechanics is Magic.�
Ve daha yakýnlarda, Kopenhag yorumunu izleyen Nobel ödüllü Richard P. Feyn-
man�ýn vargýsý þudur: �Nice elektrodinamik kuramý Doðayý sýradan sað duyunun
bakýþ açýsýndan saçma olarak betimler. Ve deneylerle tam bir anlaþma içindedir.
Böylece umarým Doðayý olduðu gibi kabul edebilirsiniz � saçma olarak� :: �The
theory of quantum electrodynamics describes Nature as absurd from the point
of view of common sense. And it agrees fully with experiments. So I hope you
can accept Nature as she is � absurd� (The Strange Theory of Light and Matter,
1988, s. 10).

Bu saçma yorumlarýn aslýnda hoþ olduklarý bildirilir: �EPRNOT 4 deneyi büyüye
bildiðim herhangi bir fiziksel fenomen denli yakýndýr, ve büyüden yararlanmak
gerekir� :: �The EPR experiment is as close to magic as any physical pheno-
menon I know of, and magic should be enjoyed� (N. David Mermin, �Is the
Moon There when Nobody Looks? Reality and the Quantum Theory,� Physics
Today, Nisan 1985, s. 47).

Bu kavramsýz, bu mantýksýz, bu postmodern kafa karýþýklýðý ortamýnda her
türlü saçmalýk �bilimsel�dir, çünkü bilimin mitolojiden ya da masallardan bir
ayrýmý yoktur, ve herþey geçerlidir. Ama bu ývýr zývýr reddedildiðinde bu sözde
çýðýr açýcý �bilim adamlarý� kendilerini �tutucu� bir direnç karþýsýnda görürler
ve Ptolemi ve Kopernik dizgeleri arasýndaki ayrýma baðlý tarihsel çatýþmalarý,
ya da giderek Galileo�nun Engizisyona karþý savaþýmýný anýmsatýrlar! Ama
gözden kaçýrdýklarý özsel ayrýmlar vardýr. Kopernik dizgesi Ptolemi�nin diz-
gesini reddetmeyip olduðu gibi kabul etti, ve yalnýzca bakýþ açýsýný deðiþtirerek
Ptolemi�den önce de ileri sürülmüþ olan günözeksel bakýþ açýsýna geri döndü.
Görüngüler bütünüyle ayný kaldý. Öte yandan, bir diyalektik ustasý olan Galileo
Us adýna ve Us uðruna çalýþýr çabalarken, bilimsel anarþistlerin savaþýmý açýkça
usdýþý adýnadýr � týpký andýrýmlý olarak yakýndýklarý Katolik Engizisyonun
kendisi gibi. Bu modern keþiþliðe sýk sýk yer veren �Scientific� American Yeni
Fiziðin sayýsýz örneklerini sunar. Birini okuyabiliriz (1990, Ekim, s. 82):

�Çoðul Evrenler Kuramý: Princeton Üniversitesinden Hugh Everett III bu
kuramý 30 yýl kadar önce nice kuramýnda gözlemcinin rolü ile ilgili sorularý
çözmek için ileri sürdü. Nice fiziðine göre, örneðin elektron gibi bir parçacýk
çok sayýda yolu ayný zamanda izliyor görünür, ve gene de bir fizikçi elektronu
gözlediðinde onu yalnýzca tek bir yolu izlerken bulur. Almaþýk yollarýn ortadan
kaldýrýlýþ tarzýndan rahatsýz olan Everett elektronun gerçekte tüm yollarý
izlediði gibi bir öneride bulundu � yalnýzca yollar deðiþik evrenlerde olmak
üzere. � Çoðul Tarihler Kuramý. Santa Barbara�da Kaliforniya Üniversi-
tesinden James B. Hartle ve Kaliforniya Uygulayýmbilim Kurumundan Mur-
ray Gell-Mann ise Everett�in kavramýný bütün evrene geniþlettiler. Big Bangýn
hemen ardýndan, Hartle�a göre, evren öylesine küçüktü ki, deðiþik yollar
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izleyen bir atomaltý parçacýk olarak görülebilirdi. Hartle �tarihler� terimini
�evrenler� terimine yeðler, ve Everett�in tersine, almaþýk yollarý olgusallýklar
olmaktan çok �gizillikler� olarak düþünür. � Kaotik Geniþleme. Sovyet fizik-
çisi Andrei D. Linde evrenin yaklaþýk 10�35 saniye aþamasýnda kaotik bir köpük
olduðu kuramýný ileri sürer; deðiþik bölgelerin deðiþik fiziksel özellikleri vardý
ve deðiþik zamanlarda geniþlemeye, kýsa ama olaðanüstü bir büyüme fýþkýr-
masýna uðradýlar. Geniþlemeden sonra bölgeler öylesine engin uzaklýklar
tarafýndan ayrýldýlar ki, büyük ölçüde birbirlerinin etkileri dýþýnda kaldýlar.
Sonuçta ayrý ayrý kozmozlar oluþtu. � Kurtdelikleri. Cambridge Üniver-
sitesinden Stephen W. Hawking, Harvard Üniversitesinden Sidney R. Cole-
man ve baþkalarýna göre nasýl elektronlar birdenbire bir noktadan bir baþkasýna
�tünelleyebiliyor� ise, uzay-zamanýn kendisi de bunu yapabilir. Uzay-zamanýn
tünellemesi ya ayný evrende baþka noktalara ya bebek evren denilen cul-de-
saclara [= çýkmaz sokaklar; burada: tüp dipleri] ya da bizimki denli büyük
baþka evrenlere götüren kurtdelikleri yaratýr. � Kendin-Yap Evreni. Massa-
chusetts Uygulayýmbilim Kurumundan Alan H. Guth laboratuarda bir evren
yaratmanýn olanaklý olduðunu düþünür. Görevin bir tencere dolusu özdek-
ten biraz daha çoðunu gerektireceðini söyler. Ýþin güç yaný özdeði bir kara-
delik durumundaki yoðunluklara dek sýkýþtýrmak ve her nasýlsa geniþlemesini
saðlamak olacaktýr � týpký Big Bang yer aldýðý zaman evrenin yapmýþ olduðu
gibi. �Bunu bir mühendislik problemi olarak düþünmek isterim,� diye belirtir
Guth, �gelecekteki bir uygarlýk tarafýndan çözülmesi olanaklý bir problem
olarak.��

Schrödinger 1952�de þunlarý yazdýðý zaman bilimcilik göreli olarak çok daha
az saðlýksýz bir durumdaydý:

�Fizik aðýr bir düþünceler bunalýmý içindedir. Bu bunalým karþýsýnda, bir-
çoklarý [Kopenhag okulu] olgusallýðýn nesnel bir tablosunun olanaksýz oldu-
ðunu ileri sürerler. Bununla birlikte, aramýzdaki iyimserler (ki kendimi onlar-
dan biri sayýyorum) bu görüþe umutsuzluktan doðan felsefi bir aþýrýlýk olarak
bakarlar. Umuyoruz ki þimdiki düþünme dalgalanmalarý yalnýzca eski inanç-
larýn bir altüst oluþunun belirtileridir ve sonunda bugün konumuzu kuþatan
formüller daðýnýklýðýndan daha iyi birþeye götürecektir.�

* * *
Bilimsel nesnelliði çiðneyen kafa yapýsý bilimsel dürüstlüðü de çiðner: Usdýþý
bir etik yoktur. Einstein özel görelilik ilkesini ilkin Poincaré�den ve baþkala-
rýndan öðrendi. Ýlkenin yanlýþ yorumu ilkeye el koyma ile dolaysýzca ilgilidir.
Týpký Newton�un Kepler�e ve Descartes�a ve baþkalarýna borcunu örtbas etmesi
gibi, o da öncellerine haklarýný teslim etmekten kaçýndý, giderek sýk sýk kendini
güç durumlara düþürme pahasýna bu eðrilik tutumunda diretti. Lorentz bir 1904
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yazýsýnda Poincaré�nin devinen cisimler açýsýndan elektriksel ve optik feno-
menlere iliþkin kuramýn tutarsýzlýðýný gördüðünü anlatýr. Michelson-Morley
deneylerinin olumsuz sonuçlarýnýn dikkate alýnmasý ve ýþýk hýzýnýn deðiþmez-
liðinin kurama katýlmasý gerektiði açýktýr. Kýsaca, elektromanyetik eylemler
dizgenin deviminden baðýmsýz olarak alýnmalýdýrlar. Einstein�ýn 1905 özel
görelilik yazýsý iki konutlamayý da kabul eder ve �ýþýk etherinin gereksiz� oldu-
ðunu belirtir. Ama ne Michelson-Morley deneyine ne de Poincaré ve Lorentz�e
herhangi bir gönderme vardýr. Einstein ayný yazýsýnda etherin gereksizliðini, bir
yana atýlmasý gerektiðini ileri sürer. Ama daha sonra görüþünü deðiþtirir, ve
fiziksel etherin genel görelilik için vaz geçilemez olduðu konusunda uzun uza-
dýya yazar, konuþmalar yapar. Ve sonra yine etheri silip atar. Tensör kalkülüs
konusunda da ayný kararsýzlýklar görülür. Gedankenexperiment denilen þeyler
hilelerle dolup taþar. Ve göreliliði doðrulayan tarihsel/klasik deneylerin kendileri
de. Münih Üniversitesi Gözlemevinden Schmeidler �The Einstein Shift � An
Unsettled Problem� baþlýklý bir yazý ve ayrýca 1922 güneþ tutulmasý için 92
yýldýzýn kaymalarýný gösteren bir tablo yayýmladý (F.Schmeidler, Sky & Tele-
scope, 27 (4), 217; 1964). Kaymalar her yöne daðýlmýþtýr, ve pekçoðu beklenen
kaymanýn kendisi kadar büyük miktarlarda ters yönlere gider. Baþlangýçta göre-
lilik kuramýný doðruluyor olarak yorumlanan 1919 ve 1922 verilerinin daha öte
yoklanmasý daha büyük bir kaymanýn olduðunu, bu yüzden ölçümlerin küçültül-
düðünü ve giderek birçok yýldýzýn hesaplardan atýldýðýný gösterir. Vb.

Görelilik kuramýný ölçümlerin doðrulamasý gerekir çünkü duyusal-algý üzerine
dayanýr. Onu doðrulayacak bir Us yoktur. Ama görelilik kuramýnýn ölçümleri
bile her zaman yalnýzca hileli, ayarlý, bozuk, ya da en iyisinden yaklaþýk ölçümler
tarafýndan doðrulanmalýdýr � ölçme aletlerinin deðil, insan etiðinin yetersiz-
liðinden ötürü. Realite ussaldýr, yani kurama göre, yasaya göre davranýr, ve
gerçek kuramýn, Realiteyi kavramsal yapýsýnda yeniden kuran kuramýn belirle-
diði ölçümlerin dýþýna çýkma gibi bir özenç yeteneði taþýmaz. Elektron ona
belirlenimini, biçimini (kütle, devim, konum, çevrim, enerji) veren kavramsal
özünün baðýntýlarýný, doða yasalarýnýn kendilerini çiðneme gibi bir keyfilik, bir
tansýk göstermez.

* * *
Törel ve bilimsel düþünce yapýlarý arasýnda bir koþutluk var mýdýr? Us bir yanýyla
doðru ve öte yanýyla eðri olabilir mi? Bilimsel deðerleri çiðneyen kafa yapýsý
insan deðerlerini de çiðner, çünkü her iki yan da, kuramsal olduðu gibi kýlgýsal
bilgi de bir ve ayný özgür, nesnel ussal çýkarsama yetisi yoluyla kazanýlýr, ve
kuramsal bozukluk insan usunun bütünlüðünden ötürü ayný zamanda kýlgýsal
bozukluktur. Heisenberg yalnýzca �bilimsel� irrasyonalizmin deðil ama �törel�
irrasyonalizmin de çarpýcý bir örneðini sunar. Kuramsal indeterninizmi savun-
masý kýlgýsal olarak Nazi köleliðini desteklemesi ile birlikte gider. Ýkinci Dünya



Aziz Yardýmlý

28

Savaþý sýrasýnda Hitler Almanyasýnda kalmayý yeðleyen bilim adamlarý ile bir-
likte Nazi rejimi için çalýþtý. Führer için nükleer bombanýn yapýmý baþlýca ama-
cýydý. Ama baþarýsýzlýðý insanlýk için paha biçilmez bir þans oldu. Heisenberg
tüm kuramsal yeteneðine karþýn dikkatsiz bir insandý. Yarýlma tepkimesi için
gereken kritik kütleyi 96 ton olarak hesapladýðý söylenir (yaklaþýk 50 kg yerine).
Bu baþarýsýzlýk daha sonra Alman bilimcilerinin �duyunçlu, ilkeli seçimleri�
olarak bildirildi. Heisenberg suçlanmadý. Suçunu kanýtlayan bulgular Avrupa�nýn
gizli belgeler arþivine kaldýrýldý ve savaþtan sonra Avrupa�da kendisine onurlu
bir konum sunuldu (CERN).

Matematik ve Diyalektik

Doða sonsuz büyüklüðünden sonsuz küçüklüðüne dek Nicelik kategorisinin
biçimini taþýr, öyle ki bu kategori altýnda durmayan hiçbir özdeksel varoluþ yok-
tur. Uzay ve Zaman ve Özdek dýþsal ya da dilersek reel Niceliktir, ve saltýk olarak
tüm Devim dx, dy, dz, dt belirlenimlerinin anlak tarafýndan anlaþýlmasý olanaksýz
diyalektiðini sahneler. Düþünmeyen görgül fizikçi diyalektiðin realiteyi hiç
ilgilendirmeyen öznel bir oyun olduðu sanýsý içindedir. Ve bu anlayýþsýzlýk
içinde, Sonsuzu ilgilendiren tüm bu dx, dy, vb. gibi belirlenimlerin gerçek Kav-
ramlarý görelilik kuramý ve onun sözde matematiði tarafýndan silinir. Yerine
açýkça Nice ya da Quantum dediðimiz sonlu nicelikler geçirilir. Eðer buna mate-
matik denecekse, o zaman matematiðin kavramsal olmadýðý da kabul edilmelidir.
Ve görgücülüðün (ve Einstein�ýn tüm kuramýnýn �felsefi� temelinin) kavramsalý
doðrulama yeteneði yoktur çünkü görgücülüktür, duyusal-algý üzerine dayanýr.

Us matematik tarafýndan tanýtlanamaz. Tersine, matematiðin kendisi usun bir
belirlenim alanýdýr ve saltýk soyutlamadan daha çoðu olmayan olan nitel Bir salt
kendi mantýðý yoluyla Nicelik kavramýný üretir ve ayný mantýk yoluyla daha öte
belirlenim ve açýnýmlarýný kazanýr. Bir bilim olarak matematik tüm bilimler gibi
duyusal algýnýn ya da sezginin deðil ama insan usunun yeteneðidir. Baþka bilim-
ler durumunda olduðu gibi, bir bilim düzeyine yükseltiliþini, Einstein�ýn bar-
barca �katý ölçme-çubuklarý� yönteminin ötesinde ve üstünde kuramsal bir yapý
olarak örgütleniþini, temellerini ve geliþimini kavramsal düþünceye borçludur.
Modern dönemde özellikle mekanik alanýnda vazgeçilmez olan ve temelleri
Helenik geometri ve Ýslamik cebir ve trigonometri üzerine dayanan analitik
geometri ve kalkülüsü üretenler ve onlarý Euler, Lagrange, Carnot ve eþit ölçüde
yetenekli daha baþka matematikçilere teslim edenler de felsefecilerdi � Des-
cartes ve Leibniz ve Pascal, ve fiziðini �doðal felsefe� olarak gören Newton.
Kalkülüste tüm sorunun özü dy/dx oranýný, sonsuz küçüklerin oranýný eytiþimsel
doðasýnda kavramaya dayanýyordu, ve beklenebileceði gibi, kavrayýþ doðar
doðmaz ilk tepki görgücülerden geldi. Berkeley baþta olmak üzere görgücülük
izlenimlere, algýlara vb. indirgenemeyen bu kavramsal baðýntýnýn varlýðýný
reddetti. Einstein daha sonra yalnýzca ayný analitik anlak tutumunu yinelemekten
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baþka birþey yapmadý. Ama modern matematik eðitimi de bu diyalektiðin ve
kalkülüs için saltýk öneminin en küçük bir bilincini göstermez. Sanki dy/dx
anlatýmýnda hiçbir sorun, hiçbir çatýþký yokmuþ gibi davranýr. Sonsuz küçüklük
ve sonsuz büyüklük kategorileri ile ne yapacaðý konusunda en küçük bir bilinci
yoktur. Yalnýzca anlamadýðýný reddetme zahmetine girmez. Matematikte bu
çeliþkinin kavrayýþý olmaksýzýn insan usu ölü bir düzenek gibi, bir hesap maki-
nesi gibi iþler, ve pragmatik eðitim yalnýzca önüne sunulanlarý kavramaksýzýn
bellemekle, ezberlemekle ve onlardan elde edilen sonuçlarýn yararlýðý ile, sonuç-
larla ilgilenir.

Görgücülüðün matematiði de deneyimsel olan üzerine, ya da daha iyisi, duyu-
sal-algý üzerine dayandýrmasý gerekir, çünkü genel olarak kavramsal olanýn
kendisini görgül temeller üzerinde türetir. Hilbert �Sonsuz Üzerine�� baþlýklý
yazýsýnda sonsuzluk kavramýnda yatan eytiþimsel sorunlarýn nasýl �fiziksel�
olgular ve �özdeksel� þeyler tarafýndan bir karara baðlandýðýný göstermeye çalýþýr
(1925; italikler sonradan): �Kuramýmýn hedefi en temel anlamda matematiksel
yöntemlerin pekinliðini saðlamaktýr. ... Dikkatli bir okur matematik yazýnýnýn
kaynaklarýný sonsuzda bulan ahmaklýk ve saçmalýklarla dolup taþtýðýný bula-
caktýr. ... [B]aþarý gerçekte özseldir, çünkü matematikte de baþka yerlerde olduðu
gibi baþarý en yüksek mahkemedir ki kararlarýna herkes boyun eðer.�

Hilbert�in kuramsal amacý matematiði her nasýlsa sonsuzluk kavramýna baðlý
�ahmaklýklardan� kurtarmak ve bunu her nasýlsa yöntemsel bir pekinliðe ulaþarak
baþarmaktýr. Bu anlaþýlýr birþeydir. Ama matematikte de �baþarý�nýn son yargý
konumu olarak kabul edilmesini, pragmatizmin aðýr basmasý gerektiðini ileri
sürmek yürek ister. Ve Hilbert yürekliydi. Yalnýzca yüreðinin ne için attýðýný
bilmiyordu ve tüm kuþkuculuða meydan okuyarak, �Bilmeliyiz, bileceðiz� ::
�Wir müssen wissen, wir werden wissen� diyen de oydu. Ama tüm baþarýlarýna
karþýn, baþarýnýn son yargýç olmadýðýný, tersine, baþarýyý onaylayanýn us olduðu-
nu, bakýþ açýsýnýn belirleyici olduðunu göremedi. Ve kendi bakýþ açýsý analitik,
fizikselci, sezgiciydi � ele aldýðý sorunlar karþýsýnda saltýk olarak umutsuz bir
bakýþ açýsý (ki yine görgücülük temelinde �bilgi� umudeden bir �deha�ya özgü-
dür). �[Bu] gözlemlerin biricik amacý sonsuzun doðasýnýn belirleyici durulaþ-
týrmasýnýn yalnýzca özelleþmiþ bilimsel ilgilerin alanýna ait olmak yerine insan
anlaðýnýn kendisinin vakarý için gerekli olduðu olgusunu göstermektir.�

Hiç kuþkusuz, sonsuzun kavramý salt matematiksel bir sorun yaratmakla
kalmaz, ama doðal bilincin de bu konuda iþin gerçeðini anlamaya hakký vardýr.
Ve Hilbert�e göre iþin gerçeði matematiðin, aslýnda tüm bilimin, tüm insanlýðýn
sonsuzluk kavramýndan kurtulmasý gerektiði, çünkü böyle bir þeyin varolmadýðý
ve varolmamasý gerektiðidir. Yazý bu hedefe doðru ilerler. �Sonsuzun doðasýný
durulaþtýrma iþine dönmeden önce, kýsaca sonsuza edimsel olarak hangi anlamýn
verildiðini belirtmeliyiz. Ýlkin fizikten ne öðrenebileceðimize bakalým. Kiþinin
doðal olaylar ve özdek konusundaki ilk saf izlenimi kalýcýlýk, süreklilik izleni-
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midir.� Matematik fizikten de birþeyler öðrenmelidir, çünkü görgül yönteme
inanýyoruz! Burada kötü terimin �süreklilik� olduðuna dikkat etmeliyiz. Ve
�süreklilik�ten kurtulmanýn uzay, zaman konusunda, özdek vb. konusunda bun-
larýn fiziksel noktalardan oluþmuþ olduklarýný söylemek anlamýna geldiði görü-
lecektir. Hilbert bunu daha da açýk olarak ve vurgulu olarak belirtecektir, çünkü
amacý sonsuz küçüklüðün sýfýra gitmesinin, yitmesinin önüne geçmektir. Bunun
için Nicelik kavramýna özgü süreklilik kýpýsýný terketmek, ve tek-yanlý olarak
kesiklilik kýpýsýný ileri sürmek gerekir: Doða yalnýzca sýçramalar yapmalýdýr.
Burada bundan böyle düþünen bir çocuktur bile diyemeyiz, çünkü küçük çocuk
anlaðý bile sonsuzun bir sýnýrtaþý ile sonlandýrýlamayacaðýný bilir. �Bir parça
metali ya da belli bir hacýmdaki sývýyý irdelediðimiz zaman, sýnýrsýzca bölünebilir
olduklarý, en küçük parçalarýnýn bütün ile ayný özellikleri sergilediði izlenimini
ediniriz. Ama özdek fiziðini araþtýrma yöntemlerinin yeterince inceltildiði her
yerde, bilimciler çabalarýnýn eksikliðinden deðil ama þeylerin doðasýnýn kendi-
sinden doðan bölünebilirlik sýnýrlarý ile karþýlaþmýþlardýr. Buna göre giderek
modern bilimin eðilimini sonsuz küçükten kurtulma olarak bile yorumlayabiliriz.
Eski natur non facit saltus, �doða sýçramalar yapmaz� ilkesi yerine, giderek
karþýtýný ileri sürebiliriz: �doða sýçramalar yapar.� �Tüm özdeðin �atomlar�
denilen ve bileþimleri ve baðýntýlarý tüm mikroskobik nesneler türlülüðünü
üreten çok küçük yapý taþlarýndan oluþmuþ olduðu yaygýn olarak bilinir. Gene
de fizik özdeðin atomsallýðýnda durmadý. Geçtiðimiz yüzyýlýn sonunda ilk ba-
kýþta çok daha tuhaf görünen elektrik atomsallýðý ortaya çýktý. O güne dek bir
sývý olarak düþünülmüþ ve sürekli etkin bir etmenin modeli olarak görülmüþ olan
elektriðin o zaman pozitif ve negatif elektronlardan yapýldýðý gösterildi. ...
[E]nerjnin bile sonsuz bölünebilirliði koþulsuz olarak kabul etmediði doðrulan-
mýþtýr. Planck enerji nicelerini keþfetmiþtir.� �Bu yüzden, sonsuz ölçüde küçük
olaný olgusallaþtýrmak için gerekli olan bölünebilirlik türünü kabul eden türdeþ
bir sürekli kendilik [continuum] olgusallýkta hiçbir yerde bulunmaz. Bir sürek-
linin sonsuz bölünebilirliði yalnýzca düþüncede varolan bir iþlemdir. Yalnýzca
bir düþüncedir ki gerçekte doða üzerine gözlemlerimizin ve fiziksel ve kimyasal
deneylerimizin sonuçlarý tarafýndan çürütülür.�

Bu uslamlamayý sürdürerek, uzayýn büyük ölçek sonsuzluðunun da deney ve
gözlemler tarafýndan çürütülmesini beklemeye baþlarýz, çünkü süreklilik kavramý
sonsuzluðu, en azýndan can sýkýcý bir yinelemeyi imler. Ve Hilbert �düþünce
deneylerine� deðil ama �görgül� deney ve gözlemlere bir geometriciden bekle-
neceðinden çok daha fazla güvenir:

�Sonsuzun doðada bulunup bulunmadýðý sorusu ile karþýlaþtýðýmýz ikinci yer
bir bütün olarak evrenin irdelemesidir. Burada sonsuz ölçüde büyük birþeyi
kapsayýp kapsamadýðýný belirlemek için evrenin geniþliðini irdelememiz gere-
kir. Ama yine burada modern bilim, özellikle gökbilim, soruyu yeniden açmýþ
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ve çözmeye çalýþmaktadýr � metafiziksel kurgunun özürlü yöntemi ile deðil,
ama deney üzerine ve doða yasalarýnýn uygulamasý üzerine dayalý nedenler
yoluyla. Burada da sonsuzluða yönelik ciddi karþýçýkýþlar bulunmuþtur. Ökli-
des geometrisi zorunlu olarak uzayýn sonsuz olduðu konutlamasýna götürür.
Ama Öklides geometrisinin gerçekten de tutarlý bir kavramsal dizge olmasýna
karþýn, bundan Öklides geometrisinin olgusallýkta edimsel olarak geçerli
olduðu sonucu çýkmaz. Uzayýn Öklides geometrisine uygun olup olmadýðý
ancak gözlem ve deney yoluyla belirlenebilir. Uzayýn sonsuzluðunu arý kurgu
yoluyla tanýtlama giriþimi kaba yanýlgýlar kapsar. Belli bir uzay parçasýnýn
dýþýnda her zaman daha çok uzay olmasý olgusundan yalnýzca uzayýn sýnýrsýz
olduðu sonucu çýkar, sonsuz olduðu deðil. Sýnýrlanmamýþlýk ve sonluluk bað-
daþabilirdirler. Eliptik denilen geometride, matematiksel araþtýrma doðal bir
sonlu evren modeli sunar. Bugün Öklides geometrisinin terkedilmesi yalnýzca
matematiksel ya da felsefi bir kurgu deðildir, ama baþlangýçta evrenin sonlu-
luðu sorusu ile hiçbir ilgileri olmayan irdelemeler tarafýndan ileri sürülmüþtür.
Einstein Öklides geometrisinin terkedilmesi gerektiðini göstermiþtir. Einstein
kendi yerçekimi kuramýnýn temelinde, evrenbilimsel sorularý ele alýr ve sonlu
bir evrenin olanaklý olduðunu gösterir.� ... �Evrenin sonlu olduðunu iki açý-
dan, e.d., sonsuz ölçüde küçük ve sonsuz ölçüde büyük açýsýndan saptadýk.�

Bu görüþler yirminci yüzyýlýn en iyi geometricilerinden biri olarak, kimilerine
göre giderek en iyi geometricisi olarak bilinen bir insana aittir. Ve evrenin sonlu
olduðunu doðrulayan, sonsuzluðu ve sürekliliði gereksiz, giderek zararlý kav-
ramlar olarak bir yana atan bu bakýþ açýsý, bu ussal sakatlanmasýna karþýn, mate-
matik yapmayý sürdürür. Bu usun bir tansýðýdýr. Ya da kurnazlýðý dediðimiz
þeydir. Newton da uzayý Tanrýnýn sensoriumu olarak görmesine, yaþamýnýn daha
büyük bölümünü imbik ve kazanlarla simya deneyleri yaparak geçirmesine,
Ýncil�deki peygamberlikleri doðrulamaya çalýþmasýna karþýn, geometrisiyle
bütünüyle ussal tanýtlamalar vermeyi baþardý. Gene de Principia ve Opticks birer
us enkazýdýr, ve bunun nedeni düþünceye, kavrama karþý kendini kollama kay-
gýsýdýr.

Ayný yazýda Hilbert Cantor�un sonlu-ötesi sayýlarýný tüm bu kendi yaklaþýmýný
alaya alan bir tonla savunur, ve tema bütün yazýnýn aðýrlýk noktasýný oluþturur.
Birçoklarýnýn bir sýnýr koyup ötesine geçme iþleminin, salt can sýkýcý bir yine-
lemeden oluþan bu kötü nicel sonsuzluðun tek-yanlý doðasýný anlamaya baþladýðý
bir dönemde, Hilbert sürekliliði yalnýzca geometriden deðil ama insan usunun
kendisinden atmayý önerir. Kant bu kötü sonsuzluðun, ne uzay ne de zaman için
geçerli sayýlmayacak bu tek-yanlý süreksizliðin tek baþýna alýndýðýnda ve sürek-
liliðe karþýsav olarak koyulduðunda, birincinin týpký ikincisi denli geçersiz (ya
da geçerli) olduðunu ve usun bu çatýþkýdan kaçýnamayacaðýný ileri sürmüþtü.
Hegel çözümün iki belirlenimin birliðinde yattýðýný gördü. Ama Hilbert ne çatýþ-
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kýnýn bilincini gösterir, ne de karþýt belirlenimlerin birliðinin. Belirlenimlerden
yalnýzca birini doðrular. Böylece sonsuza doðru küçülmeyi nice sýçramalarýnda
ve bölünemez atomlarda durdurduktan sonra, sonsuza doðru büyümeyi Cantor�-
un �sonlu-ötesi sayýlarý�nda durdurur. Sonsuzluk küçüklük boyutunda olduðu
gibi büyüklük boyutunda da sýnýrlanmalýdýr: �Hiç kimse bizi Cantor�un bizim
için yaratmýþ olduðu cennetten kovamaz.� Ve yazý daha sonra bu tutarsýzlýðýn
aslýnda hiç de bir tutarsýzlýk olmadýðý, çünkü düþüncenin ve þeylerin �iki� ayrý
alan olduklarý vb. gibi açýklamalarla sürer: Matematik olgusallýðý ilgilendirmez.
Ama matematiði çürütmenin kendisi görgül deney ve gözlem yöntemiyle baþarý-
lýr! Bu tutarsýzlýklar yazarýn doðal bilincinden hiç kuþkusuz gizlenemezler. Yazý
bir �cennet� uðruna yazýlmýþ görünse de, heyecanýný yitirmiþ, tamamlanmadan
býrakýlmýþ ve daha sonra bir daha ele alýnmamýþtýr.

Einstein, Hilbert�in tutumu ile uyum içinde, hiçbir zaman sonsuz küçüklüðü
dikkate almadý, ve soruna �fiziksel olarak iyice tanýmlanabilen ds uzaklýðý�
(ÖGGK, § 25) gibi duyusal, aslýnda barbarca anlatýmlarla yaklaþtý. Gerçekten
de görgül/duyusal �yöntem� hiçbir zaman �ds� gibi sýnýr deðerleri, sonsuz küçük-
lükleri ele alamaz, ve dy/dx anlatýmýný ancak fizikselleþtirerek anladýðýný sanýr.
Ama, eðer ciddi olacaksak, ve hiçbir eðretileme olmaksýzýn konuþacaksak, bu
yaklaþýmdaki �matematik� tasarýmý matematik kavramý ile hiçbir ilgisi olmayan
bir tahta çubuklar yapýsýdýr.

Hilbert�in sonsuzluk kavramýný önce matematikten, sonra bilimden, sonra
insan usundan silip atmak istemesi bir çatýþký karþýsýnda kalan analitik usun
bütünüyle doðal tutumudur. Hilbert �Matematik yalnýzca mantýk üzerine kuru-
lamaz� der ve bu konuda Dedekind ve Frege ile anlaþmazlýk içindedir. Gerçekten
de eðer mantýk ya da us bu �mantýkçýlarýn� kafalarýndaki öznellik olsaydý, tüm
saçmalýklarýna karþýn yalnýzca bu konuda bile olsa Hilbert ile anlaþmamýz gere-
kirdi. Ama iki kampýn da mantýk konusundaki anlayýþlarý birbirlerinden daha
iyi deðildir. Her ikisi için de mantýk olgusallýk ile, fiziksel evren ile ilgisizdir.
Her ikisi için de mantýk doðal usa keyfi kurallar kabul ettirmek demektir. Ve
her ikisi için de Evren mantýksýzdýr.

Bir an bu analitik ývýr zývýrý bir yana býrakarak bambaþka bir perspektife
geçelim ve Pascal�ý okuyalým, sonsuz küçüklük ve sonsuz büyüklük konusunda
eytiþimsel usun, en arý bakýþ açýsý içindeki usun nasýl düþündüðünü görelim
(Geometrik Anlýk Üzerine/De l�esprit de géométrique (1658)):

�Böylece herþeye ortak özellikler vardýr ki bunlarýn bilgisi anlýðý doðanýn en
büyük harikalarýna açar. En önemlisi her yerde bulunan iki sonsuz tarafýndan,
sonsuz ölçüde büyük ve sonsuz ölçüde küçük tarafýndan oluþturulur. Çünkü
bir devim ne denli hýzlý olursa olsun daha hýzlý bir devimi tasarlayabilir ve
onu daha da hýzlý yapabiliriz, ve böylece bundan böyle bir eklemede buluna-
mayacaðýmýz denli hýzlý bir devime ulaþmaksýzýn bu sonsuza dek sürer. Ve
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tersine, bir devim ne denli yavaþ olursa olsun, onu daha yavaþ ve daha da yavaþ
kýlabiliriz, ve böylece bu dinginliðe düþmeksizin bir küçük dereceler sonsuz-
luðuna inmeyi sürdüremeyeceðimiz bir yavaþlýk derecesine ulaþmaksýzýn son-
suza dek sürer. Benzer olarak, bir sayý ne denli büyük olursa olsun, daha
büyüðünü, ve yine ondan daha büyüðünü tasarlayabiliriz, ve böylece bundan
böyle arttýrýlamayacak bir sayýya ulaþmaksýzýn bu sonsuza dek sürer. Ve ter-
sine, bir sayý ne denli küçük olursa olsun, örneðin 1/100 ya da 1/10.000, gene
de daha küçük bir sayýyý tasarlayabilir ve bunu sýfýra ya da yokluða ulaþ-
maksýzýn sonsuza dek sürdürebiliriz.Bir uzay ne denli büyük olursa olsun,
daha büyük bir uzayý, ve bundan da büyük bir uzayý tasarlayabilir, ve bunu
bundan böyle arttýrýlamayacak bir uzaya hiç ulaþmaksýzýn sonsuza dek sürdü-
rebiliriz. Ve tersine, bir uzay ne denli küçük olursa olsun, gene de daha küçük
bir uzayý tasarlayabiliriz, ve bunu bundan böyle herhangi bir uzamý olmayan
bölünmez bir uzaya ulaþmaksýzýn sonsuza dek götürebiliriz. Zaman için de
durum aynýdýr. Her zaman bir sonuncu olmaksýzýn daha büyüðünü, ve bir
kýpýya, arý bir süre yokluðuna ulaþmaksýzýn daha küçüðünü tasarlayabiliriz.
Ki bu, tek bir sözcükle, hangi devimi, hangi sayýyý, hangi uzayý, hangi zamaný
alýrsak alalým, her zaman daha büyüðün ve daha küçüðün olduðunu söyle-
mektir, öyle ki tümü de yokluk ve sonsuzluk arasýnda ama bu uçlardan her
zaman sonsuz ölçüde uzak olarak kalýrlar. Bu gerçekliklerden hiç biri tanýtla-
namaz, ve gene de geometrinin temelleri ve ilkeleridirler. Ama onlarý tanýtla-
maya yeteneksiz kýlan neden bulanýklýklarý deðil, tersine aþýrý duruluklarý
olduðu için, bu tanýtlama yoksunluðu bir eksiklik deðil, tersine bir eksik-
sizliktir.�
Pascal, biraz erken de olsa, Hilbert�in ve benzeri kafa yapýlarýnýn yarata-

bileceði tartýþma için þunlarý söyledi: �Bu önemsiz noktalarda oyalanmak sýký-
cýdýr, ama çocuklaþma zamanlarý da vardýr.�

Schrödinger de Hilbert ile anlaþmaz. Tüm yirminci yüzyýl matematikçi ve
fizikçilerinin Hilbert�in ve Einstein�ýn diyalektiði anlamayan analitik yorum-
larýný izlediklerini düþünmemeliyiz. Yine özdeksel sürekliliði anlamayan irrasyo-
nalist Heisenberg�in parçacýk mekaniðine büyü öðeleri ekleyen �belirlenim-
sizcilik� kuramýna baþýndan karþý çýkan Schrödinger �Özdek Nedir?�de sorunun
çözümünün karþýtlarýn birliðinin kavrayýþýnda yattýðýný belirtir.

�Bugün yerleþik görüþ dahaçok herþeyin ayný zamanda hem parçacýk hem de
alan olduðudur. Herþeyin kendisiyle alanlarda tanýþýk olduðumuz sürekli bir
yapýsý vardýr, týpký kendisiyle parçacýklarda eþit ölçüde tanýþýk olduðumuz
kesikli bir yapýsýnýn olmasý gibi. Bu kavram sayýsýz deneysel olgu tarafýndan
desteklenir.�

Elbette. Olgular kavrama uyarlar, çünkü kavramsýz olgu bir olgu olamaz ya
da yalnýzca belirlenimsiz, yalnýzca �genel olarak� olgu, bir kendinde-Þey olabilir
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ve böyle birþey ancak analitik soyut düþüncede bulunan bir Gedankendingdir.
Kavram olgunun biçiminden, belirleniminden baþka birþeyi anlatmaz. Ve gene
de biçimin soyutlanmasý özün soyutlanmasýndan daha az deðildir.

Dünya irrasyonaliste nasýl görünüyor olmalýdýr? Sýnýrsýz ama sonlu bir uzay,
sýnýrsýz ama sonlu parçacýklardan yapýlý bir özdeksel evren, ve sýnýrsýz ama sonlu
bir zaman? Empatiyi deneyebiliriz. Atomun bir noktadan sonra kesilemediðini,
uzayýn bir noktadan sonra daha ötesine geçilemediðini vb. tasarlamaya, imgele-
meye çalýþabiliriz. Bir parçacýðýn bölünebilirliðine bir son vermeye çalýþabiliriz.
Ama bunu baþaramayýz � týpký antik Yunanlýnýn taþ yontulara nasýl tapýndýðýný
anlayabilmemize, tasarlayabilmemize karþýn, o yontularýn önünde diz çökmeyi
baþaramayacak olmamýz gibi. Schrödinger de Hilbert�in �ahmaklýk� dediði suçu
iþleyen insanlar kategorisine girer. Ama ahmaklýk üzerinde daha öte durmadan
konumuza dönelim ve Pascal�ýn önerisini izleyerek, Hilbert�in eytiþimi anla-
mayan ve sonsuz küçüklerin oranýndan kaçan analitik/sezgici ürkekliðine karþý
bir de � kökenlerini araþtýrmayý bir yana býrakarak � Newton�un Principia�-
daki harika pasajlarýna bakalým (italikler sonradan):

�Dolayýsýyla eðer buradan sonra nicelikleri parçacýklardan yapýlmýþ olarak
görecek, ya da doðru çizgiler yerine çok küçük eðri çizgiler kullanacak olur-
sam, bölünmezleri deðil ama yiten bölünebilir nicelikleri demek istiyor olarak
anlaþýlmam gerekir; belirli parçalarýn toplam ve oranlarýný deðil, ama her
zaman toplam ve oranlarýn sýnýrlarýný.�

Newton �kesiklilik� kýpýsýnýn yanýna, kesikli parçacýklarýn yanýna, Hilbert�in
ortadan kaldýrmayý istediði �sürekliliði� de alýr ve bu karþýtlarý birlikte kullanýr.
Kalkülüs ancak karþýtlarýn birliði üzerine, yitmekte olan nicelerin oraný üzerine,
kýsaca gerçek sonsuzluk üzerine kurulabilir.

�Belki de karþý çýkýlabilir ki, yiten niceliklerin hiçbir enson oranlarý yoktur;
çünkü oran, nicelikler yitmeden önce, enson deðildir, ve yittikleri zaman,
hiçtir. Ama ayný uslamlama ile ileri sürülebilir ki, belli bir yere varan ve orada
duran bir cismin hiçbir enson hýzý yoktur; çünkü hýz, cisim yere gelmeden
önce, onun enson hýzý deðildir; vardýðý zaman, bir hýz yoktur. Ama yanýt
kolaydýr; çünkü enson hýz ile denmek istenen hýz cismin yerine varmadan ve
devim sona ermeden önceki ya da sonraki deðil ama tam vardýðý kýpýdaki
hýzdýr; eþ deyiþle, cismin son yerine varýþ ve devimin sona eriþ hýzý. Ve benzer
olarak, yiten niceliklerin enson oraný ile anlaþýlacak olan þey de niceliklerin
yitmeden önceki ya da yittikten sonraki oranlarý deðil, ama onunla yittikleri
orandýr. Yine doðan niceliklerin ilk oraný varolmaya onunla baþladýklarý
orandýr. Ve ilk ya da son toplam onunla varolmaya (ya da arttýrýlmaya ya da
azaltýlmaya) baþladýklarý ve sona erdikleri toplamdýr. ...

[N]iceliklerin onlarla yittikleri o enson oranlar gerçek anlamda enson nice-
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liklerin oranlarý deðil, ama sýnýrsýzca azalan niceliklerin oranlarýnýn her zaman
onlara doðru yakýnsaþtýklarý sýnýrlardýr; ve onlara herhangi bir verili ayrýmdan
daha çok yaklaþýrlar, ama hiçbir zaman ötelerine geçmezler, ne de nicelikler
sonsuza dek küçülünceye dek gerçekte onlara eriþirler. Bu nokta sonsuz ölçüde
büyük niceliklerde daha açýk olarak görünecektir. Eðer ayrýmlarý verili olan
iki nicelik sonsuza dek arttýrýlacak olursa, bu niceliklerin enson oraný, yani
eþitlik oraný verilecektir; ama bundan onun oranlarý olduðu en son ya da en
büyük niceliklerin kendilerinin verili olacaklarý sonucu çýkmaz. Öyleyse eðer
bundan sonra, daha kolay anlaþýlma uðruna, niceliklerden en küçük, ya da
yiten, ya da enson olarak söz edecek olursam, denmek istenenin herhangi bir
belirli büyüklükleri olan nicelikler deðil, ama her zaman hiçbir sona ulaþmak-
sýzýn azalýyor olarak düþünülen nicelikler olduðunu anlamanýz gerekir.�

Newton�un ne yöntemi eytiþimsel ne de genel düþünce yapýsý saðduyuludur.
Principia�nýn ve ýþýðýn mini mini cisimciklerden yapýlý ve ýþýk ýþýnlarýnýn dört
yüzlü olduklarýný ileri sürerek Huygens�in dalga ýþýk kuramýný yadsýysan Optik�-
in bütün tinine saltýk olarak aykýrý bu Platonik eytiþimi de hiç kuþkusuz yakýn
öncellerinden ödünç alýr. Ama kaynaklarýna karþý bir kural olarak minnet bilmez
tutumunu bir yana býrakýrsak, Newton daha sonra Kant�ý da dehþete düþüren
ve onu usun kendisini reddetmeye götüren çatýþkýnýn hayranlýk verici gerçek-
liðini kavrar ve çözümün yalnýzca ve yalnýzca karþýtlarýn birliðini kavramada
yattýðýný doðrular. Bilimin özsel ilkeleri, üzerine tüm ayrýntýlý yapýnýn dayandýðý
temeller doðal usun içgüdüsel iþlemlerinden, analitik sezgicilikten daha çoðunu,
aslýnda tam bu mýzmýzlýðý yadsýyan bir düþünce erdemini gerektirirler. Ama
pozitivist pragmatizm bilimin bu temellerini, bu eytiþimi ders kitaplarýndan siler
atar. Kavranmasalar da, formüller yeterlidir. Ve bunlarla eþit ölçüde kavramayan,
anlamayan robotlar, hesap makineleri yetiþtirmekle yetinir.

 Sezgicilik sonsuz küçüklük hesaplamalarýnda doðal olarak ancak �yaklaþýk�
sonuçlara izin verir. Ama sonuç ne denli yaklaþýk olursa olun, nicelik ne denli
küçültülürse küçültülsün, sonsuz küçüklüklerin oraný elde edilmedikçe usun
kuramsal eksiksizlik istemi karþýlanmaz. Ve us bu eksiksizlik, bu ideallik iste-
minde diretir. Küçülen nicelikler dizisinin daha öte bölünemeyecek belirli, sonlu
bir küçüklük ile sonlanmasýný, Zenon�un paradoksunun bir hile ile ya da bir
yaklaþýklýk ile geçiþtirilmesini kabul etmez. Sonsuzun matematiði orandaki nicel
belirlenimlerin yiten büyüklükler olmasýný, bundan böyle herhangi bir sayý
olmayan, ama sýfýr da olmayan ve gene de birbirlerine göre belirli olan kýpýsal
büyüklükler olmasýný ister. Doðal anlak varlýk ve yokluk arasýnda böyle bir ara
durumun varolamayacaðýný, çatýþkýnýn çözümsüz olduðunu kabul edilip geri
çekilir. Ama sorunun çözümü bu ara durumun sonsuz küçüklükler iliþkisinin
gerçekliði olduðunu anlamaya dayanýr. Newton oranýn terimleri (fluxions) ile
�bölünemezleri deðil ama yiten bölünebilirleri� anladýðýný söyler; ve �belirli
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parçalarýn toplam ve oranlarýný deðil, ama her zaman toplam ve oranlarýn
sýnýrlarýný.� Oran ile belirli, görgül sayýlarýn deðil, ama yitmekte olan, bir oluþ,
daha doðrusu bir yokoluþ sürecindeki kýpýlarýn oranýný anlar: Tam olarak bir kar-
þýtlar birliðini. Newton için oranýn kýpýlarýnýn yitiþlerinde sakýnýmý süreklilik
kýpýsý tarafýndan saðlanýr. Ve bu yaklaþým sorunun gerçek doðasýný anlatýr. Ama
analitik anlaða göre, �paradoks� ya da �çatýþký� denilen bir durumu anlatýr. Ein-
stein (ve hiç kuþkusuz onunla birlikte sürekliliði nicelikten uzaklaþtýran Hilbert)
ise böyle bir eytiþime saltýk olarak yabancýdýr ve gördüðümüz gibi getirdiði
çözüm çok yalýndýr: �ds� �katý ölçme-çubuðu� ile ölçülebilen fiziksel bir de-
ðerdir!

Us kendiliðinden ya da kendinin bilincinde olmaksýzýn da iþler: Sonsuzun
eytiþimini bilmeksizin de türev ve tümlev iþlemlerini çözebilir. Giderek, doðal/
içgüdüsel iþleyiþi içinde, analitik anlak iþlemleri yoluyla önemli sonuçlar da
çýkarabilir. Gauss�un þu sözleri bu baðlamda düþündürücü olmalýdýr: �Sonuç-
larým çoktandýr elimde, ama yalnýzca onlara nasýl ulaþacaðýmý henüz bilmi-
yorum� :: �Meine Resultate habe ich längst, ich weiß nur noch nicht, wie ich
zu ihnen gelangen werde� (alýntýlayan Leonard Nelson, Vom Selbstvertrauen
der Vernunft, s. 145).

* * *
Sorun hiç kuþkusuz biraz daha karmaþýktýr. Tanýtlanamayan belitler, eytiþimsel
doðalarý silinen kavramlar kendilerinde bütün bilimsel kuramlarýn iç tutar-
lýklarýný güvence altýna alýrlar, ve doðal bilim bu mantýksal yapýnýn gerçek
doðasýný kavrama gereðini duymadan, giderek apaçýk yanlýþ tasarýmlar altýnda
iþler. Uzay, zaman, özdek, kütle, ya da nokta, çizgi, yüzey, doðru, eðri, sayý vb.
gibi kavramlarýn hiç biri doða bilimlerinin kapsamýnda eytiþimsel doðalarýnda
alýnmazlar. Giderek eytiþimsel doðalarýnda bilinmelerinin gerekli olduðunun
düþünülmesi bile söz konusu deðildir. Ýnsan mantýðýnýn iþleyiþini belirleyen
süreçler olarak, kuramsal yapýlarý bilincin arkasýnda belirlerler. Us ve bilinç ayný
þey deðildir. Fizikçinin bilincinde çoðu kez en temel doða yasalarý matematiksel
denklemlerden baþka birþey deðildir, ve bu denklemlerin ne anlamlarý ne de
olgusallýk ile iliþkileri sorgulanýr. Felsefe ve bilimin ayrýlmasýnýn sonuçlarýndan
biri budur.

Fizikte matematiksel tanýtlamanýn doðruluðu her zaman daha önceden bilinen
kavramsal iliþki tarafýndan, yasa tarafýndan güvence altýna alýnýr. Belli bir bakýþ
açýsýndan, aslýnda biraz dar bir bakýþ açýsýndan, matematiksel formül salt iç
tutarlýðý ve gücü yoluyla olgusallýðýn düzenli yapýsýný temsil ediyor görünür.
Gene de burada matematiksel biçim görgül gözlem ve deneyimlere verilen
kavramsal/mantýksal yapýlar tarafýndan belirlenir. Sayýsal gözlemin kavramsal
iliþkiden soyutlanmýþ olarak yasaya götürdüðü görüþünün düþüncesizlikten
baþka bir dayanaðý yoktur.
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Bu bakýþ açýsý matematiði önemsizleþtirmekle ya da deðersizleþtirmekle ilgi-
lenmez. Tersine, matematiðe deðer vermek onun doðru kavramýný ve anlamýný
saptamayý gerektirir. Ona ondan beklenmeyeni yüklemek anlamsýzdýr. Mate-
matiðin salt nicel olanaklarýyla, salt �Bir� yoluyla nitel-kavramsal baðýntýlarý
anlattýðý sanýsý matematik üzerine en yüzeysel yargýdýr. Öte yandan, görgül yasa
gene de kavramsal anlaþýlýrlýðýn kendisini dolaysýzca vermekten uzaktýr, ve
Newton�un evrensel yerçekimi yasasý kavramlarýn matematiksel ya da görgül
iliþkisi olarak anlaþýldýðýnda Usu doyurmaz. Bu nedenledir ki, evreni Descartes�-
ýn etherinden ve burgaçlarýndan boþaltýp uzaktan aracýsýz eylemi ileri sürdükten
sonra, Newton�un kendisi Tanrýnýn izine düþer, �kuvvetin nedeni� dediði þeyi
ararken uzayý tanrýsal duyu örgeni yapmaktan baþka bir çözüm bulamaz. New-
ton�un yasasý kavramsal olarak çýkarsanmýþ ya da aklanmýþ deðildir; yalnýzca
Kepler�in görgül formülasyonundan türetilmiþtir. Bu düzeye dek, týpký kökeni
olan formülasyonlar gibi, daha yüksek ve son bir tanýtlamaya gereksinir. Mate-
matiksel fizik son söz deðildir, ve kavramlar arasýndaki iliþki eytiþimsel doða-
sýnda saptanmadýkça henüz herþey anlamsýzdýr, ve kuramlar yalnýzca güvenil-
mez bir tümevarým mantýðý tarafýndan desteklenirler. Bu noktadan ötesi görgül
kuramcýlýðýn ya da matematiðin deðil, ama Doða Felsefesinin iþidir. Almaþýk
pozitivizmdir. Pozitivizm ise Bilimin en utanmasýz yadsýnmasýdýr, çünkü Bilim
için Gerçekliði deðil olasýlýðý uygun görür.

* * *
Matematiksel biçim ve kavramsal içerik arasýndaki iliþki konusunda, bilimsel
düþünce tarihinin en baþarýlý matematiksel fizikçisi olarak görülen Maxwell�in
A Treatise on Electricity and Magnetism baþlýklý klasik çalýþmasýndaki þu sözleri
her zaman okumaya deðerdir (1891/1954):

�Elektriði incelemeye baþlamadan önce ilkin Faraday�ýn Experimental Re-
searches in Electricity�sini baþtan sona okumadan konu üzerine hiçbir mate-
matiksel çalýþmayý okumamaya karar verdim. Faraday�ýn fenomenleri kavrama
yolu ile matematikçilerin yollarý arasýnda bir ayrým olmasý gerektiðini, ve buna
göre ne onun ne de matematikçilerin birbirlerinin dillerinden doyum bulma-
dýklarýný biliyordum. Ayrýca bu uyumsuzluðun yanlardan herhangi birinin
yanýlýyor olmasýndan doðmadýðý kanýsýndaydým. Faraday�ý incelemeyi sür-
dürürken, onun fenomenleri kavrama yönteminin de, uylaþýmsal matematik
simgeleri biçiminde sergilenmiþ olmamasýna karþýn, matematiksel bir yöntem
olduðunu algýladým. Ayrýca bu yöntemlerin sýradan matematiksel biçimlerde
anlatýlabilme ve böylece meslekten matematikçilerin yöntemleri ile karþýlaþ-
týrýlabilme yeteneðinde olduklarýný da buldum. Örneðin, matematikçilerin
uzaktan çekim uygulayan kuvvet özekleri gördükleri yerde, Faraday, anlýðýnýn
gözleriyle, tüm uzayý geçen kuvvet çizgileri görüyordu: Onlarýn uzaklýktan
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baþka hiçbirþey görmedikleri yerde Faraday bir ortam görüyordu: Faraday
fenomenlerin yerini ortamda sürmekte olan olgusal eylemlerde arýyor, onlar
onu elektriksel sývýlar üzerinde uygulanan bir uzaktan eylem gücünde bulmak-
la yetiniyorlardý. Faraday�ýn kavramlarý olarak gördüðüm þeyleri matematiksel
bir biçime çevirdiðim zaman, genel olarak iki yöntemin sonuçlarýnýn çakýþ-
týðýný buldum, öyle ki her iki yöntem tarafýndan da ayný fenomenler açýk-
lanýyor ve ayný eylem yasalarý çýkarsanýyordu, ama Faraday�ýn yöntemleri
bütünden baþlayan ve çözümleme yoluyla parçalara ulaþan yöntemleri andý-
rýrken, sýradan matematiksel yöntemler parçalardan baþlama ve bütünü bire-
þim yoluyla üretme ilkesi üzerine kuruluydular.

Ayrýca matematikçiler tarafýndan keþfedilen en verimli araþtýrma yöntem-
lerinden birçoðunun Faraday�dan türetilen kavramlarýn terimlerinde kendi
özgün biçimlerinde olduðundan çok daha iyi anlatýlabildiklerini de buldum.
Örneðin belli bir bölümsel ayrýþýmlý eþitliði doyuran bir nicelik olarak görülen
gizilgüç üzerine bütün kuram özsel olarak Faraday�ýn yöntemi dediðim yön-
teme aittir. Öteki yönteme göre, gizilgüç, eðer ne olursa olsun irdelenecekse,
her biri verili bir noktadan uzaklýðý ile bölünen elektrikli parçacýklarýn bir
toplamýnýn sonucu olarak görülmelidir. Bu yüzden Laplace, Poisson, Green
ve Gauss�un matematiksel buluþlarýndan birçoðu gerçek yerlerini bu ince-
lemede bulurlar, ve kavramlarýn terimlerinde uygun anlatýmlarý temel olarak
Faraday�dan türetilmiþlerdir.�

Maxwell matematik ile temsil ettiði olgusallýk arasýnda iþleyen andýrýmý vur-
gular. Bu andýrým özsel olarak nicel ve nitel alanlardaki baðlantý üzerine dayanýr
ve nitel baðýntýlarýn nicel olarak belirlenme, sýnýrlanma ve deðiþmez deðerler
içerisinde tutulmalarý, salt bu koþul bile bu iki kavramýn, Nitelik ve Niceliðin
ayrýlmazlýðýný ve böylece özdeksel evrenin nicel doðasýnýn, Kavramýn Ölçüsü-
nün saðýn bir biliminin gereðini gösterir.

Maxwell�in matematiksel dili ve Faraday�ýn deneysel dili bir ve ayný ger-
çekliði, bir ve ayný olgusallýðý anlatýrlar. Hiç kuþkusuz, Maxwell�in formülas-
yonlarý henüz bütün evreni açýklamayý baþaramazlar. Ama mantýksal saðlam-
lýklarý hem daha öte buluþlara izin verir, hem de böylelikle onlarý daha tam bir
biçimleniþe yükseltmenin zeminini saðlar. Doðal bilimlerin geliþiminde sürek-
liliðin yalýn anlamý budur. Yanlýþ olanýn us-dýþý olandan ayrýmýnýn anlamý da
budur. Yanlýþ olan henüz eksik olandýr, ve eksiklik, yetersizlik bütün dizgeyi
ilgilendirir. Ptolemi�nin dizgesi duruma örnektir. Eksiklikleri ve yanlýþlýklarý
ile Kopernik dizgesinin tözünü oluþturur; ama o da eksik ve bu düzeye dek yan-
lýþtýr. Brahe�nin dizgesi ve sonunda Kepler�in evren düzeni kavramsal iliþkileri
çok daha tam bütünlere örgütler. Tüm bu süreçte sözcüðün tam anlamýyla ayný
insan usu düþünmekte, uslamlamalar çaðlarýn, kültürlerin ve bireylerin tikel-
liklerini ve göreliliklerini aþarak bilimin sürecini oluþturmaktadýr. Kavram þu
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ya da bu insanýn algýsýna baðlý öznel bir tasarým deðildir. Bu ussalcý yaklaþýmýn
matematiðin genel görelilik kuramýna uygulamasýnda görülen �ruhbilimsel�
imge-simge indirgemeleri ile, insan beyninin mantýksal iþleyiþine uyarlana-
mayacak usdýþý, giderek �sezgi-dýþý� saçmalýklarla ve gözlemciye göreli olarak
eðilen-bükülen, kýsalan-uzayan yalancý-geometrik boyutlarý ile hiçbir ilgisi
yoktur. Matematiksel formül yalnýzca olgusal/kavramsal çözümlemeyi simgesel
olarak anlatýr, ve birincisi yoksa ikincisi de yoktur. Bu ilkenin kendisi ruhbilim-
sel bir tümevarým deðildir.

Sayýsal Bir ya da Birim saltýk olarak uylaþýmsaldýr, baþtan sona keyfidir, en
özsel doðasýnda, saltýk olarak görelidir. Büyüklüðü keyfi olarak belirlenir. Bu
göreliliði saltýða döndürmenin olanaðý ve mantýðý yoktur. Uzay kavramý, Saltýk
Uzay, giderek neredeyse kutsal uzay denilecek olan þey hiç kuþkusuz ölçülemez.
Ölçülen her zaman ancak göreli uzay olabilir. Salt bu �saltýk� görelilik nedeniyle,
fiziksel birimler onlarý nitelendiren kavramlar olmaksýzýn birer soyutlamadan
baþka birþey deðildirler. Metre yalnýzca bir nicelik deðildir; ölçü olarak nicelik
ve niteliðin (uzay) birliðidir: Uzayýn kesiklilik kýpýsý (ya da Hilbert�in kesiklilik
kýpýsý); ama birimin kendisi o denli de süreklidir (Hilbert�in hiçbir zaman anlaya-
madýðý bir düþünce). Görgül birim uylaþýmsaldýr. Keyfi olarak saptanýr. Örneðin
Maxwell Özdek ve Devim�de uzayýn ölçün birimi olan metrenin, ya da özdeðin
ölçün birimi olan kilogramýn vb. nasýl belirlendiðini, nerede, hangi müzede,
hangi koþullar altýnda vb. saklandýðýný bildirir. Ama görecilik mantýðý tüm
göreciliði ile uylaþýmsal birimi rahat býrakmaz. Bu katý ölçme çubuklarýný müze-
lerden alýr, onlarý yerlere yatýrýr, eðilip kalkarak ölçüp biçer, ve yalnýzca uzunluk
biriminin göreli doðasýný anlatmak için destanlar yazar. Einstein�ýn bu kitapçýðýný
biraz dikkatli ve biraz düþünerek okuyan bir okur hiç kuþkusuz bu tür �açýklama-
larýndan� býkkýnlýk duyacaktýr. Ama Einstein karþýsýnda açýkça çok özel bir okur
tipini varsayar, ve ondan tahtadan bir kulenin ýsýtýlýp çubuklarýn boylarý deðiþtiði
zaman kendisiyle birlikte kartezyen koordinat dizgesini de bozduðunu kabul
etmesini ister � o Einstein ki, kuramda güzelliðin saltýk olarak önemli olduðu
söyler ve bu konuda niyette belki de yalnýzca �güzelliði gerçekliðe yeðlediðini�
ileri süren Weyl�in arkasýndan gelir! Ama bunlarýn boþ sözler olduðunu, karþý-
mýzda güzelliðin tam tersinin bulunduðunu, bilimsel erotizminin gerçekte hiç
de bilimsel olmadýðýný, bütünüyle kaba saba ve çirkin olduðunu görürüz.

Bilim ve felsefenin bilim için yalnýzca saltýk yýkým getiren ayrýlmalarý boþ
kuramcýlýk için gerçekten de �verimli� olmuþ, böylelikle soyut matematiksel
kurgularý olgusallýk olarak görmenin önüne geçecek bir ussallýk kalmamýþtýr.
Matematiksel formülasyonlar istenen sonucu vermediklerinde, dýþarýdan eklenen
katsayýlarla kolayca düzeltilirler. Ve sýk sýk katkýnýn mantýðý üzerinde düþü-
nülmeksizin iþlemler sürdürülür. Einstein baþlangýçta genel görelilik kuramýnýn
o sýralarda geçerli sayýlan duraðan evren modelini doðrulayacaðýný sanýyordu.
Beklentisinin tersine, matematiksel çözümlemeler �küresel� evrenin kendi aðýr-
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lýðý altýnda çökeceði sonucuna götürdü. Çýkýþ yolu baþlangýçtaki eþitliklere
yerçekimi etmenini dengeleyici yeni bir terim eklemek oldu � evrenbilimsel
deðiþmez. Bu Einstein�ýn kendisi tarafýndan kabul edilen biricik gaftýr. Ama gafýn
kabulünün kendisi bir ikinci gaftýr çünkü bu kez soyut matematik ve eþit ölçüde
soyut bir metafizik fiziksel evreni büyüyen ve açýlan (ya da evrik olarak) bir
sonluluk olarak alýr. Aslýnda görelilik kuramýnýn bütünü bir gaftýr.

Yine, usun disiplininden özgürleþtirilen matematik imgesel ya da olumsuz
kütlelerin hesaplanmasýna izin verir. Bu olanaktan yararlanan Hawking �imgesel
zaman ... iyice tanýmlanmýþ matematiksel bir kavramdýr/imaginary time ... is a
well-defined mathematical concept� der (A Brief History of Time), ve �gerçek/
reel� zamanda gerileme tekillik/singularity noktasýna, ve böylece istenmeyen
bir zamansal �baþlangýç� noktasýna götürdüðü için bu aygýta baþvurur. Buna
herhangi bir uslamlama ile karþý çýkmak, ya da burada herhangi bir uslamlama
yanlýþý, çýkarsama bozukluðu ya da bir tutarsýzlýk olduðunu ileri sürmek saflýk
olacaktýr. Burada doðru ya da yanlýþ hiçbir uslamlama yoktur. Burada herhangi
bir gözlem dayanaðý, ya da dikkatle oluþturulmuþ ve saðlýklý herhangi bir mate-
matiksel destek de yoktur. Yalnýzca matematiksel bir çirkinlik vardýr ve keyfi
bir katký ile örtülmeye çalýþýlýr. Matematiksel iþlemlerin zamanýn yönünün
tersine çevrilmesine izin verdiði söylenir. Matematiksel iþlemlerde keyfi bir
sayýda uzay boyutu ile çalýþýlabilir denir. Ama bu sofistlik bile deðildir. Ve
zamaný bir uzay boyutu gibi ele almak için, uzay boyutlarýný arttýrabilmek için
sofizmin tüm tarih boyunca baþarabildiði herþeyden daha iyisini baþarabilmek
gerekir. Bir �matematikçi� olan Russell þöyle yazýyordu (Mysticism and Logic,
s. 133-4): �Gerçek dünyanýn uzayý altý boyutlu bir uzaydýr, ve bunu anlar anla-
maz kendisine konum bulmak istediðimiz þeyler için bol bol yer olduðunu
görürüz. Kendi uzayýndaki konumunu saptamak için altý koordinat ve baþka
uzaylar arasýndaki konumu saptamak için üç koordinat daha gerekecektir. ...
Öyleyse dünyada bir üç-boyutlu uzaylar çokluðu vardýr.�

Burada da ne öncüller ne tanýtlama, ne gözlem ne de deney vardýr. Yalnýzca
bir bildirim, daha doðrusu tanrýsal bildiriþ gibi birþey vardýr. Analitik düþünür
için bu �yöntem� yeterlidir. Ve �anýtsal� yapýtlarýyla ünlü bu popüler düþünürün
her birkaç yýlda bir yeni bir sayý kuramý ile ortaya çýkmasýna hayret etmemek
gerekir.

Heisenberg matematiðin rolü konusunda hayret edilecek denli saðduyuludur:
�Dizgenin matematiksel imgesi dizgede çeliþkilerin olmamasýný güvence altýna
alýr� der (Physics and Philosophy, the Revolution in Modern Science, New York,
1966, s. 93). Matematiksel tutarlýk da týpký görgül doðrulama gibi tanýtlama
ya da gerçeklik söz konusu olduðunda kavram karþýsýnda geri çekilmelidir.
Olgusallýk sayýsal ya da duyusal yöntemlerle saptanamaz.

Matematik konuya yabancý bilinçte ilkin bütünüyle doðal olarak ürkü yaratýr.
Kesinlikle doðal usun matematiðe yeteneksiz olmasýndan ötürü deðil. Tersine,
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matematik yalnýzca kullandýðý kavramlarýn yalýnlýðýndan ötürü kendisi en yalýn,
en duru, en pekin, ve tam bu nedenlerle en kolay bilimdir. Ürkünün, giderek
yýlgýnýn nedeni yalnýzca ve yalnýzca kavramlarýn simgeler ve betiler altýna sü-
rülmesinde ve böylece karmaþanýn bir de henüz alýþýlmamýþ yabancý bir dil
tarafýndan örtülmesinde yatar. Bu yüzden ne denli kötü kullanýlýrsa o denli
korkutucudur. Ne denli anlaþýlmazsa o denli týlsýmlýdýr. Bunun bilincinde olan
Newton�un kendisi amatörlerin eleþtirilerinden kaçabilmek için Principia�da
Descartes�ýn göreli olarak yalýn analitik geometrisinden yararlanmayý denemek
yerine, Öklides�in bir ussallýk baþyapýtý olan geometrisini kullanarak çalýþmasýna
kolay okunamayacak bir biçim verdi. Newton �niyetlerini ilkin geometri yoluyla
tanýtladýðýný ve deneyleri yalnýzca onlarý anlaþýlýr kýlmak, ve vulgusu inandýrmak
için kullandýðýný söylüyordu� (aktaran L. T. More, Isaac Newton (New York,
1934), s. 610.) Bu aslýnda Newton�un deneysel doðrulama ya da yanlýþlama
konusunda Carnap ve Popper�a yanýtýdýr. Gene de, Newton�a geometrik tanýtla-
rýný üretmesi için sunulan görgül gereç güneþ dizgesinde usun uyumunu arayan
ve saptayan Kepler�den geldi. Ve Newton yalnýzca daha þimdiden kendinde
kavramsal olarak belirleneni geometrik olarak tanýtladýðýný sandý.

Uzay ve zaman, özdek ve devim kavramlarýnýn nicelik kavramýna altgüdümlü
olmalarý olgusu doðal düþünceyi matematik ve olgusallýk arasýndaki bir iliþkinin
sezgisine götürür. Gerçekten de, Nicelik kavramý matematiksel düþünce ve
fiziksel olgusallýk arasýndaki ortak terim olarak görünür. Ama Sayý evrenin temel
idealarýna ve ilk ilkelerine ulaþamaz. Özdek, uzay, zaman niceleþtirilebilir, ama
gene de bu onlarýn özlerine, gerçek doðalarýna yaklaþmak anlamýna gelmez.
Pisagorcular sayýlarýn þeylerin gerçek doðalarýný anlattýðýný, sayýlarýn tüm þeyle-
rin ilkeleri olduðunu, tüm þeylerin sayýlar üzerine modellendiðini düþünü-
yorlardý. Týpký müziksel gamýn sayýlarýn bir düzeni olmasý gibi, tüm evreni
müzikal bir uyum olarak gördüler. Ama, Aristoteles�in sözlerine göre, kendileri
Sayýnýn evren kategorilerini anlatmak için yetersizliðini gördüler, ve mantýksal
evrimlerinde �aykýrýlarýn þeylerin ilkesi� olduðunu anladýlar.

* * *

Matematik dilinde yaþanan güçlük bir alýþkanlýk yoksunluðuna baðlýdýr, ve
matematiðin yalýn mantýðýnda akýcýlýk kazanmak için baþka her sanatta olduðu
gibi, felsefenin, eytiþimsel/arý kavramsal düþüncenin kendisinde olduðu gibi,
belli bir uygulama düzeyi zorunludur. Ama hiçbir insan þu ya da bu yabancý dili
bilmediði için ussal bir yoksunluk içinde deðildir, ve matematiðin biçimsel yapýsý
kavramsal dile çevrilmedikçe bu yabancý dili tanýmayan bilinç tarafýndan gerek-
siz bir endiþe kaynaðý olarak algýlanmasý ancak doðal olabilir. Tüm modern
fiziðin ve böylelikle fizikteki tüm modern sorunlarýn da yaratýcýsý olan Faraday
hiçbir matematik eðitimi almamýþtý, temel aritmetik iþlemlerinden öte hiçbir
bilgisi yoktu. Ve Modern matematiðin yaratýcýsý olan ussalcý Descartes mate-
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matik ve kavramsal bilgi iliþkisi üzerine þunlarý yazar (Kurallar, 4: italikler
sonradan): �[B]urada betilerden ve sayýlardan çok fazla söz edilmesine karþýn,
baþka hiçbir bilim dalýnda böyle açýklýk ve pekinlik örnekleri gösterilemeyeceði
için, amacýmý yeterince dikkatle izleyen herkes hiçbirþeyi sýradan Matematikten
daha önemsiz görmediðimi, ve bu örnekleri bileþen parçalar deðil ama yalnýzca
dýþ kabuk olarak alan bütünüyle baþka bir bilimi açýmlamakta olduðumu kolayca
görecektir.� Ve yine ayný yerde: �Aritmetik ve Geometri üzerinde özellikle
durdum, çünkü bunlarýn en yalýn olduklarý ... söylenirdi.� �Ama daha sonra
Felsefenin geçmiþ çaðlardaki ilk yaratýcýlarý niçin Matematikte ustalaþmýþ olma-
yanlarý bilgeliði incelemeye kabul etmediler diye düþündüðüm zaman � çünkü
bu disiplinin tümü arasýnda en kolayý olduðuna ve hiç kuþkusuz baþka daha
önemli bilimlerin kavranmasý için en zorunlu ansal alýþtýrma ve hazýrlýðý sað-
ladýðýna inanýyorlardý �, onlarýn zamanýmýzýn sýradan matematiðinden çok daha
baþka bir Matematik türünü tanýmýþ olduklarý kuþkumda doðrulandým.� �Mate-
matikte olmasý gerektiðini kabul ettiðimiz o en yüksek duruluk ve kolaylýk ...�
Kural 14: �[M]atematiðin hemen hemen yalnýzca bizi bu yöntemde eðitme
amacýyla incelenmesi gerektiðini söylemede hiçbir duraksama göstermeye-
ceðim.�

* * *
Görelilik kuramý için �matematiksel� tanýtlama da týpký deneysel �tanýtlama� gibi
arkadan gelir. Ve týpký deneysel �tanýtlama� durumunda olduðu gibi, mate-
matiksel aygýt da yalnýzca önceden saptanan vargýlara ayarlanýr, �anlaþýlmasý�
olanaksýz usdýþý bir yolda uygulanýr. Böyle bir matematik yalnýzca tensör kal-
külüs iþlemlerinde deneyimli olmayan bilinci yýldýrmakla kalmaz, ama meslekten
matematikçilerin ezici çoðunluðu tarafýndan anlaþýlamaz ve deðerlendirilemez.
Ne güzel ne de gerçektir, çünkü olgu-dýþýdýr. Matematik, yaygýn önyargýnýn ter-
sine, hiç kuþkusuz ikincildir. Einstein�ýn kendisi bir kuramýn kavramsal yapýsýn-
da kavranmasýnýn birincil olduðunu belirtir. Ama görelilik kuramýnýn kavramsal
yapýsýnýn olmadýðýný, duyusal-algý üzerine dayandýðýný yine kendisi söyler.

Aslýnda Einstein�ýn kendisi baþlangýçta kuramýnýn tensör biçimine geçirilmesi
düþüncesinden hoþlanmamýþ ve onu �überflussige Gelehrsamkeit� olarak, �yü-
zeysel bilgiçlik� olarak görmüþtü. 1950�de üçüncü yayýmý çýkan çalýþmasý, The
Meaning of Relativity, kitabý inceleyen herkesin göreceði gibi, ilk birkaç sayfada
banal bir �kavramsal�/�felsefi� altyapý seçildikten sonra, baþtan sona bir über-
flussige Gelehrsamkeit yapýsý olarak sürer. Anlaþýlýrlýðý konusunda, kavramsal
yapýyla iliþkisi konusunda, bu yazýnýn Vargý bölümünde kendi sözlerinden
aktardýðýmýz gibi, Einstein�ýn kendisi hiçbir zaman kuþkularýný yenmeyi baþa-
rabilmiþ deðildir. Einstein 1912�den sonra Lorentz dönüþümlerinin genel göre-
lilik için yeterli olamayacaðý, ve geometrinin geçersiz olduðu çünkü uzayýn
fiziksel davranýþýnýn doðrusal olmadýðý sonucuna vardý. Dostu matematikçi
Grossmann ona Riemann, Ricci (Ricci-Curbastro) ve Levi-Civita tarafýndan
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geliþtirilen tensör kalkülüs�ten söz etti. 1913�te Einstein ve Grossmann ortak
bir makale yayýmlayarak Ricci ve Levi-Civita kalkülüsünü kullandýlar. (Planck�-
ýn Einstein�ý kaçýnýlmaz baþarýsýzlýðý konusunda uyarýsý çalýþmanýn bu aþamasýna
düþer.) Gene de 1914�te yayýmlanan makale yanlýþlarla doludur, ve matematik
henüz kurama uyarlanamamýþ, Einstein henüz tensör kalkülüsü uygulamayý
baþaramamýþtýr. Levi-Civita yazýþmalarýnda Einstein�a tensörler üzerine çalýþ-
masýndaki yanlýþlarýný gösterir. 1914�te Einstein kuramýn bu yanlýþ biçimi üze-
rine her biri iki saatlik altý ders verdi (Einstein�ýn dinleyicileri sürekli olarak
ayný entellektüel iþkenceyi yaþadýlar.) Hilbert ve Klein de dinleyiciler arasýn-
daydý ve Einstein daha sonra Hilbert ile yanlýþlar üzerine yazýþtý. Bundan sonra
birbiri ardýna denemeler çýktý ve her biri öncekinin yanlýþlarýný düzeltirken
kendisi yeni yanlýþlar getirdi. 1916 Martýnda Einstein genel göreliliði daha kolay
anlaþýlan terimlerde toparlayan bir makale yayýmladý. Çalýþma ölümüne dek
sürdü. Einstein istediði kuramsal yalýnlýðý, anlaþýlýrlýðý elde etmeyi hiçbir zaman
baþaramadý ve 1960�lara dek soyut, anlaþýlmasý güç bulunan görelilik kuramý
uygulamada çok daha baþarýlý sonuçlar veren ama eþit ölçüde usdýþý bir yorum
altýnda sunulan nice kuramý tarafýndan gölgelendi.

Geometri�de Non-Euclidean Parodi

Görelilik kuramý bir uzay ve zaman kuramýdýr. Einstein�ýn yorumunda, fiziksel
(ki onun için �duyu-algýsal� demektir, kesinlikle kavramsal deðil) uzay-zaman
süreklisi özdek tarafýndan �etkilenir.� Yerçekimi kuvveti yoktur ve cisimler
yalnýzca geodezikler boyunca �kayarlar.� Kuvvetsiz etkilenmenin anlamý bü-
külme, genleþme, kýsalma gibi �geometrik� olaylardýr. Böyle etkilenmeyen uzay
(ve zaman) �saltýk�týr ve �saltýk� uzayýn belirlenimi saltýk geometriyi öngerek-
tirir. Oysa Einstein�ýn yorumunda, yalnýzca �göreli� uzay-zaman vardýr ve bunun
geometrisi saltýk olmayan bir �geometri�dir. Göreli �geometri� nasýl üretilir? Bu
üzerinde durmaya deðer bir noktadýr, çünkü düþüncenin düþünceyi bozmasýný
gerektirir. Usun reddedilmesi her durumda yine usun kendisi tarafýndan yerine
getirilse de, bu olgu irrasyonalistin anlayamadýðý þeydir.

* * *
Birkaç noktayý anýmsamak gerekli olacaktýr. Geometrinin taným, belit ve konutla-
malarý arasýnda burada izleyeceðimiz uslamlamalarla yakýndan ilgili olanlarý
þunlardýr:

a) Uçlarý ayný olan çizgilerden doðru çizgi en küçüðüdür (Ya da: Bir doðru
çizgi iki nokta arasýndaki en kýsa yoldur). (Arþimed, �Küre ve Silindir Üzerine,�
Varsayým 1.)

b) Ýki doðru çizgiyi birden kesen bir doðru çizginin ayný yandaki iç açýlarýn
toplamý iki dik açýdan daha küçükse, iki doðru çizgi belirsiz olarak uzatýldýk-
larýnda açýlarýn iki dik açýdan daha küçük olduklarý yanda kesiþirler. (Öklides,
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�Öðeler,� I, Konutlama 5.) �Koþutluk postülatý� olarak adlandýrýlan bu postülat
açýkça görüldüðü gibi aslýnda koþutluðu deðil ama tam tersini, koþut-olmamayý
belirtir (yalnýzca bir anýmsatma). Bu konutlamanýn salt anlatýmýndaki �uzunluk
ve karýþýklýk� nedeniyle, ve kullanýmýnýn teoremleri tanýtlamada ancak �ileri�
bir evrede baþlamasý nedeniyle � sýk sýk böyle bildirilen �gerekçelerle� �
önceki daha yalýn anlatýmlý konutlamalardan ayrý bir doðada olduðu, eþ deyiþle
bir konutlama olmadýðý, ve onlardan türetilmesi, ya da daha iyisi, bir teorem
olarak tanýtlanmasý gerektiði düþünülür. Konutlama hiç kuþkusuz bir tanýtlama
gerektirmediði için konutlamadýr, ve iþlevi kavramýn �varoluþunu� ileri sürmek-
tir, örneðin 1. Konutlamada olduðu gibi: �Bir noktadan bir baþka noktaya doðru
bir çizgi çizilebilir.� (Yine geçerken belirtebiliriz ki, tanýmlar yalnýzca anlamý
ilgilendirirler, semantiktirler; kavramsal deðil, tasarýmsaldýrlar ve bu onlardaki
eksikliktir.)

c) Koþut çizgiler ayný düzlemde olan ve her iki yönde sonsuza dek uzatýldýkla-
rýnda her iki yönde de kesiþmeyen çizgilerdir. (Öklides, �Öðeler,� I, Taným 23.)

Düzlem geometride tanýmlara baðlý bu iki sonurgunun (a ve b) yarattýðý hiçbir
mantýksal sorun yoktur. Düzlem için geçerlidirler, ve bu düzeye dek herþey
doðal usun istediði gibidir. Ama küre yüzeyinde �doðruluk� kavramý ortadan
kalkar ve �iki nokta arasýndaki en kýsa yol� bundan böyle bir doðru deðil ama
özel bir eðri, bir geodezik olur. Bu en kýsa eðri çizgi küre yüzeyindeki daha
baþka eðri çizgilerden ayrýdýr ve özeði kürenin özeði olan büyük dairenin üze-
rindeki bir yay dilimidir (küreyi iki eþit parçaya bölen daire üzerinde olmayan
tüm eðriler �en kýsa� yoldan daha uzundurlar). Bu noktaya dek herþey doðal
usun belirlenimleri ile uyum içindedir.

Þimdi Öklides-dýþý ya da irrasyonel bakýþ açýsýna geçelim, ve kürenin
�DÜZLEM� yüzeyi üzerindeki iki koþut �DOÐRU� çizginin durumuna bakalým. Ýlk
olarak kürenin �DÜZLEM� yüzeyinin üzerinde olan ve büyük dairesi üzerinde
yatan bir D �DOÐRU� çizgisi ve bu çizginin dýþýnda bir nokta alalým. Bu noktadan
sonsuz sayýda yöne sonsuz sayýda �DOÐRU� çizgi çizilebilir. Ama eðer bu nok-
tadan D �DOÐRU� çizgisine koþut bir �DOÐRU� çizgi çizmeyi istersek, bunun
olanaksýz olduðunu buluruz. Bu �DOÐRU� çizgilerin tümü de D �DOÐRU� çizgisi
ile kesiþirler. Baþka bir deyiþle, küre yüzeyi üzerinde birbirine koþut iki �DOÐRU�
çizgi çizmek olanaksýzdýr. Tüm �DOÐRU� çizgiler kesiþirler, birbirlerine koþut
olmalarý olanaksýzdýr, ve bu geodeziklerin, küre yüzeyindeki en kýsa ya da sözde
�DOÐRU� çizgilerin mantýðýdýr.

�DOÐRU�larý �EÐRÝ� olarak ve kürenin �DÜZLEM� yüzeyini �KÜRESEL� olarak
gerçek ya da saltýk karakterlerinde görürsek, herþey anlaþýlýrlýk kazanýr, ve herþey
bir kez daha bütünüyle ussaldýr. En kýsa eðri çizginin (geodezik) davranýþý bir
doðru çizginin davranýþý deðildir. TÜM EKVATORLAR KESÝÞÝRLER. Ama bunu
Öklides�in koþutluk konutlamasýnýn çürütülüþü ya da geçersizliði olarak görmek
için usu kapamak zorunludur.
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Kendinde bütünüyle ussal olan küre geometrisi irrasyonalizm tarafýndan
koþutluk konutlamasýný dýþlayan �non-Euclidean� �geometriler�den yalnýzca biri
olarak görülür ve Riemann geometrisi adýyla da bilinir. Eðer küresel yüzey yerine
hiperbolik bir yüzey alýnýrsak, �non-Euclidean� tanýmlar temelinde bu kez yüzey
üzerinde sonsuz sayýda koþut �doðru� çizgi çizmek olanaklýdýr (Lobatchevski
Geometrisi). Saltýk/soyut uzaydaki saltýk/soyut belirlenimleriyle bu iki geometri
de �Öklides� geometrisine, Geometrinin kendisine aittir. Ama irrasyonalizm
doðal usun geometrik tanýmlarýný ve belitlerini reddedip karþýtlarýný ileri sürer.
Küre geometriyi düzlem geometrinin çürütülmesi olarak alýr, ve uzay-zaman
�süreklisi� [ki göreci bilincin bu �kavramý� yokettiði savýnda olduðunu unutma-
yalým] dediði fiziksel yapýntýyý geometrinin tözselleþmesi olarak kabul eder.
Non-Euclidean �geometri�ler tam olarak bu parodi biçiminde öðretilir. Ussal
küre geometrisinin usdýþý non-Euclidean �geometri�ye nasýl dönüþtürüldüðünü
anlamak kesinlikle önemlidir. Örneðin The Structure of the Universe�de (O.U.P.
1978, s. 154) Jayant Narlikar non-Euclidean geometrinin bir uygulamasýný verir
(italikler sonradan):

�Dünyanýn yüzeyi yassý/flat deðildir. Dünyanýn yüzeyinde sürünen yassý
yaratýklar dünyanýn yüzeyindeki geometrinin Öklides geometrisi olduðu var-
gýsýný çýkarmayacaklardýr. Bunu görmek için, iyi bir yaklaþýklýk olarak yüzeyin
küresel olduðunu ve yassý bir yaratýðýn [yerküre üzerinde] A noktasý ile belirti-
len Kuzey Kutbundan yola çýkmak üzere üçgen bir yolcuða baþladýðýný varsa-
yalým. Greenwich boylamý boyunca güneye doðru yola baþlar ve B noktasýnda
ekvatora ulaþýr. Sonra sola döner ve ekvator boyunca doðru/straight bir yolda
ilerleyerek Dünya çevresindeki uzaklýðýn bir çeyreði kadar gidip C noktasýna
varýr. Sonra C�den geçen boylam boyunca sola döner ve A baþlangýç noktasýna
ulaþýr. Yolculuðuna baþladýðý yöne bakmak için yine sola dönmek zorunda
olduðunu görür. Baþka bir deyiþle, bir Öklides üçgeninin üç açýsýnýn topla-
mýnýn yalnýzca 180° olmasý gerekirken, kendisi sola üç kez dönerek toplam
270° olan bir dönüþ yapmýþtýr. Bu dönüþleri yapmýþ olmasý dýþýnda, yassý yara-
týðýmýz doðru bir yoldan sapmamýþtýr; böylece doðru çizgilerden yapýlan
gerçek bir üçgen betimlememiþ olmakla suçlanamaz.�

Burada ussal olanýn tam olarak Orwell�i haklý çýkaran bir yolda nasýl bastýrýl-
dýðýný doðal bilincin kendisi de herþeye karþýn dolaysýzca algýlar, 2 + 2 = 5
olmadýðýný herþeye karþýn bilir, çünkü kendinde ussaldýr. Ama usdýþýný doðru-
lamada ciddi bir güçlük yaþamaz, çünkü usunun yetkesine deðil, usdýþý yetkeye
dayanmayý yeðler çünkü yetkedir. (Aslýnda bu son türde aritmetiksel uydurmalarý
geçerli gören bakýþ açýlarý da �geliþtirilmiþtir,� ve nasýl �uslamlamalar� kullanýl-
dýðýný merak etsek de, çocuklaþmayý bu düzeye dek götürmenin burada hiçbir
gereði yoktur).

Geometrinin ussal olmasý ölçüsünde, realiteye uygulanmasý, bilimlerde kulla-
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nýlmasý realitenin kendisinin ussallýðý/yasallýðý varsayýmý üzerine olanaklýdýr.
Ve özdeksel evrenin sonsuzluðu ve sürekliliði içermesi kavramý üzerine olanak-
lýdýr. Ama usdýþý bir �geometri� yasal/ussal bir evren ile baðdaþmaz. Çýlgýn bir
evren ile baðdaþýr. Ve özdeksel evrenin �çýlgýn,� �saçma,� �usdýþý� olduðunu doð-
rulamak modern görecilik ve nice kuramlarý için bütünüyle �normal�dir.

Ama, herþeye karþýn, usdýþýný görmede hiçbir güçlük yatmýyor olabilir. Belki
de sorun özsel olarak tüm güçlük kavramlarla hokkabazlýk yapma becerisini
ciddiye almama kararýný ilgilendirir. Ve bu usdýþýna uyarlanmýþ bilinç için bütü-
nüyle ruhbilimsel bir sorun olur. Küresel ve hiperbolik yüzeylerde çizgilerin
kendi özellikleri vardýr, ve burada doðal us doðru deðil ama eðri çizgilerle, daire
ya da hiperbol yaylarý ile ilgilendiðini kolayca görür. Geometrinin belitleri
kiþinin dilediði gibi ve Hilbert�in sandýðý gibi keyfi varsayýmlar, rasgele seçilen
önermeler deðildir. Tersine, ussaldýrlar ve ancak ussal olduklarý ölçüde edimsel
dünya ile, realite ile matematiðin iliþkisinin olanaðýný kabul ederler. Usdýþý
düþünce eðilimi tam bu ussallýklarý yadsýyýþýnda usdýþýdýr, ve usun kendisinin
perspektifinden ele alýnacak sorunlar yaratmaz. Yaratýlan sorun týpký bu irrasyo-
nalizmin sözde kavramlarýný üretme yolu için vurgulandýðý gibi bütünüyle �ruh-
bilimsel�dir. Ve bu yüzden yalnýzca �ruhbilimsel� çözüme açýktýr. Mantýða kapa-
lýdýr.

* * *

Belitler tanýtlanabilir mi? Görünürde felsefecilerin kendilerinin çeliþkili bildi-
rimleri vardýr. Platon ve Aristoteles tanýtlanamaz olduklarýný söylerken, örneðin
Leibniz ve Hegel ise tanýtlanabilir olduklarýný söyler.

Ama sorun yalýnlaþtýrýlabilir:
1) Felsefede (klasik felsefede) tanýtlamasýz hiçbirþey geçerli deðildir.
2) Bilimlerde tanýtlamasýz belitler geçerlidir.
Gene de bilimlerde belitlere izin verilmesi belitlerin gerçeklikten yoksun keyfi

önermeler olduklarý anlamýna gelmez.
Aristoteles�e göre geometrinin belitleri tanýtlanamaz ve tanýtlama gerek-

tirmezler, tersine kendileri tanýtlamanýn dolaysýz baþlangýç noktalarýný verirler.
Ama Aristoteles tanýtlama sözcüðünü kullanýrken onunla anladýðý þeyin �bilim-
sel bilgi üreten bir TASIM� olduðunu belirtir (Ýkinci Analitik, 2). Ve bir belitin
bir tasýmlama/uslamlama süreci olmadýðý açýktýr. Belit dolaysýzdýr. Aristoteles
geometrik yöntemin doðasýný belirlerken, Platon�un Devlet, VI Kitaptaki çö-
zümlemesini izler: �Geometri, aritmetik ve yakýn bilimler� �kendilerinin ve
baþka herkesin bilmesi gereken, ve kendilerine ya da baþkalarýna herhangi bir
�açýklamalarýný� vermeleri gerekmeyen varsayýmlarý� ilkeleri olarak alýrlar �ve
sonunda vargýlarýna ulaþýncaya� dek uslamlamalarýný sürdürürler. Burada �görü-
lür biçimleri� kullansalar da, �onlarý deðil ama andýrýmlarý olduklarý �idealleri�
düþünürler; çizdikleri betileri (ya da �tahta çubuklarý�) deðil, ama saltýk kareyi
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ve saltýk çapý vb.� düþünürler. Yine Platon�un belirttiði gibi geometrinin alaný
Usun deðil ama Anlaðýn alanýdýr, ve burada varsayýmlara izin vardýr. Aristoteles
Ýkinci Analitik�te anlak bilimlerinin yöntemlerini tam ayrýntýda verir ve Öklides
Öðeler�de Aristoteles�in saptadýðý bu yöntemi uygular. Gerçekten de, tanýtla-
manýn tasým süreçlerini, doðal uslamlama aygýtýný gerektirmesi ölçüsünde,
geometrinin belitleri öylesine temel gerçekliklerdir ki, onlarý teoremleri tanýt-
lamada kullanýlan uslamlama yöntemleriyle gerçeklemek olanaksýz ve anlam-
sýzdýr. Nokta, çizgi, yüzey gibi yalýn uzay belirlenimleri ancak anlamlarýný
belirtmek için tanýmlanýrlar, ama tanýtlamalarý istenmez. Geometri bu tanýmlarla
bütünüyle yetinebilir. Gene de mantýksal doðalarýnýn aklanmasý gibi bir sorun
vardýr, ve örneðin Hume iki doðru çizgi birden çok noktada kesiþir dediði zaman,
ya da Protagoras bir teðet bir eðriyi birden çok noktada keser dediði zaman, ya
da Einstein ýsýtýlan bir fiziksel çubuk genleþince düzlem ve doðruluk kavramlarý
da yiter dediði zaman, tümü de geometrinin kavramlarýnýn mantýðýný anlama
konusunda ussal bir güçlük yaþandýðýný gösterirler. Bu düzeye dek, bu yalýn
uzaysal belirlenimler de mantýksal olarak aklanmalý, keyfi ya da görgül sayýltýlar
olmadýklarý gösterilmeli, anlamlarý gibi varoluþlarýnýn da ussal olduðu, ve bu
yüzden keyfi olarak ortadan kaldýrýlamayacaklarý kabul edilmelidir. Felsefenin
tüm kavramlar durumunda yerine getirmesi gereken yükümlülük onlarýn çýkar-
sanmasýdýr. Bu çýkarsama ayný zamanda varoluþlarýnýn gerçeklenmesi, mantýksal
zorunluklarýn gösterilmesi olduðu ölçüde, hiç kuþkusuz tasýmlara dayalý tanýt-
lama ile bir ve ayný amacý, gerçekliði paylaþýr. Ama burada, arý kavramýn ala-
nýnda, eytiþimsel düþüncenin alanýnda tanýtlama tasýmlar ya da doðal uslamlama
süreçleri yoluyla gerçeklemeden bütünüyle baþka birþeydir. Kavramýn kendini
eytiþimsel doðasýnda gerçeklemesi, karþýtlarýn birliði olarak kendini kendi iç
deviminde açýndýrmasýdýr. Bu süreçte tasýmlardan yararlanmak bir yana, tersine
tasýmýn, yargýnýn, genel olarak önermenin kendisi Kavramýn eytiþimsel doðasý
tarafýndan tanýtlanan veriler olarak görünürler.

�Doðru çizgi iki nokta arasýndaki en kýsa yoldur� önermesinin geometrideki
bütün bir modern þaþkýnlýða neden olan belit olmasý en azýndan ilk bakýþta tuhaf
görünür. Nokta, çizgi, doðru, eðri: Tüm bu saltýk olarak yalýn ve kendiliðinden-
açýk geometrik kavramlarýn üzerinde durmanýn hiçbir gereði yok gibi görünür.
Ama bu bakýþ açýsý rasyonalizminde bile pragmatik olan modern eðitimin geo-
metriyi ele alýþ ve yorumlayýþ yolunun bir kalýtýdýr. Usa ilgisiz bu sözde eðitimin
sonunda, belitler kafalarda gerçeklenemeyen ya da tanýtlanmalarý, aklanmalarý
olanaksýz keyfi varsayýmlar olarak kalýrlar. Ve bu irrasyonalizme aradýðý en
uygun zemini saðlar. Ýnsanlara belitlerin tanýtlanamaz olduðu söylenir. Tanýtla-
manýn doðasý konusunda, usun doðrulamasý konusunda düþünmeyen doðal
bilinç bunu anlamaksýzýn kabul eder. Ýnsanlara belitler keyfidir denir. Ve bu da
düþüncesizce kabul edilir. Ve koþutluk beliti yanlýþtýr, iþin doðrusu iki koþut
çizginin kesiþtikleridir denir. Ve bunu da kraldan fazla kralcý bir tutumla kabul
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edenler çýkar. Bu bilinçler sözde kuþkuculuklarýnýn kendisinde kuþku duymaya
son verirler.

* * *

Arþimed�in Küre ve Silindir üzerine birinci kitabýnda �Uçlarý ayný olan tüm
çizgilerden doðru çizgi en küçüðüdür� önermesi daha sonraki önermelerinin
tanýtlarýna temel aldýðý varsayýmlar/belitler arasýnda bulunur. Söylemeye gerek
yok ki, daha �büyük� ya da �uzun� olanlar eðri çizgilerdir. Kant bu beliti �Ýki
nokta arasýndaki doðru çizgi en kýsa çizgidir� [AUE, B 16] olarak anlar ve a
priori sentetik yargýnýn örneði olarak alýr:

1) Bir önermenin analitik olmasý yüklemin öznede kapsanmasýný, sentetik
olmasý ise kapsanmamasýný anlatýr;

2) A priori olmasý �saltýk olarak deneyim ve tüm duyu izlenimlerinden baðým-
sýz bir bilgi� olmasý anlamýna gelir. �Zorunluk ve saðýn evrensellik bir a priori
bilginin güvenilir ýrasallarýdýrlar ve ayrýlamamacasýna birbirlerine aittirler [zo-
runluk = evrensellik]� (AUE, B 4). Ve Kant bu zorunluk ve evrenselliðin mantýk-
sal deðil ama sezgisel olduðunu ekler. �Burada da sezgiden yardým alýnmalýdýr
ve sentez ancak onun aracýlýðýyla olanaklýdýr.�

Kant�ýn mantýktan ne anladýðýný anlamanýn �felsefe�sinin deðerini anlama
konusunda sonsuz önemi vardýr ve bu deðerlendirme sýk sýk ona baþvuran
yazarlarýn �felsefe� konusunda ne anladýklarýný ve ne beklediklerini de göste-
recektir.

Önerme sentetiktir, der, çünkü �doðru kavramým [mein Begriff vom Geraden]
büyüklük/nicelik ile ilgili hiçbirþey kapsamaz; tersine, kapsadýðý salt bir nitelik-
tir.� Böylece, Kant�a göre, �en kýsalýk� doðru çizgi kavramýna özünlü deðil ama
dýþarýdan yapýlan bir katkýdýr. Her nasýlsa yapýlmayabilir: Ve bu durumda geo-
metrik belitlerin olumsal olgu gerçeklikleri olacaklarý, ve hiçbir çeliþkiye düþül-
meksizin karþýtlarýnýn da ileri sürülebileceði düþünülebilir. Non-Euclidean
denilen geometriye Kant tarafýndan verildiði söylenen onayýn mantýðý budur.

Ama Kant bu denli irrasyonel deðildir ve buna izin vermez: �Yüklem [�en
kýsalýk�] hiç kuþkusuz o kavrama [�doðru çizgi�] zorunlu olarak baðlý olsa da,
kavramýn kendisinde düþünülmüþ olarak deðil, ama kavrama eklenmesi gereken
bir sezgi aracýlýðýyla böyledir� [AUE, B 17] derken, burada �sezgi� evrensellik
ve zorunluk imler. Kant�ýn yolu ne denli kaba saba olsa da, niyeti herþeye karþýn
baðlantýyý zorunlu görmektir, ve bu �dýþsal� zorunluk sezginin güvencesi altýn-
dadýr. Bu sezgisel yapýþtýrma, ekleme, katma vb. edimi yargýnýn a priori olma-
sýný, yine Kant�a göre zorunlu = evrensel olmasýný saðlar. �Sezgi�nin a priori
öðeyi saðladýðýnýn kabul edilmesi ya da edilmemesi, bu yöntemin geçerliði baþka
bir sorundur.

Gerçekten de, baðlantýnýn zorunlu ve evrensel olmasý ayrýlabilir olan yük-
lemin özneden ayrýlamaz olmasýndan baþka birþeyi anlatmaz. Ama Kant a priori
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sentetik dediði yargýnýn bu eytiþimsel doðasýný da görmez. Kant o zaman en
azýndan irrasyonel �non-Euclidean� geometriye izin vermekle suçlanamaz. Ama
aslýnda verse bile suçlanamaz. Çünkü Kant�ýn geometriyi de yalnýzca görüngüye
sýnýrlayan ve realite ile ilgisini koparan �kendinde-Þey�i görelilik kuramýnýn
istediði �nesnel fizikselliðe� olanak tanýmaz ve Kant�ýn kabul edeceði �her�
geometri yalnýzca imgesel, görüngüsel, öznel bir �geometri� olur. Kant�ýn öznel-
ciliðinin gözardý edilmesi hiç kuþkusuz onun dizgesini bütünüyle baþka birþeye
çevirir, Aþkýnsal Felsefe solipsistik kimliðini yitirir.

* * *
Ama Kant�ýn sanýlarýnýn tersine, geometri ne olgusallýða ilgisizdir, ne de temel-
lerinde sentetiktir. Ýþin gerçeði �doðru çizgi�nin �en kýsalýk� özelliðini kapsadýðý,
ve geometrinin belitlerinin hiçbir biçimde sentetik olmadýklarýdýr. Geometrik
belitte söz konusu olan �DOÐRULUK� niteliði deðil, ama �DOÐRU ÇÝZGÝ�dir, ve
doðru çizgi özsel olarak uzunluktur, NÝCELÝKtir (Kant sözcüklere açýkça dikkat
etmez � ya da, nicelik kavramýndan kaçýnmasý gerektiðini görür). Kant�ýn doðru
çizgide kapsanmadýðýný ve kavrama dýþarýdan getirilmesi gerektiðini vurguladýðý
þey bu nicelik kategorisidir. Ama doðru çizgi uzaysallýðýn en yalýn biçimi olarak
genelde niceliktir. Doðru çizgi, uzayýn saltýk olumsuzlanmasýný anlatan, tüm
uzayý kendi dýþýna atan ve uzay ile iliþkisi yalnýzca bu olumsuzlama olan �nokta�-
dan ayrý olarak, en yalýn uzaysal belirlenimdir, ilk uzaysal kategoridir. Uzunluk
(ya da kýsalýk) dýþýnda hiçbir belirlenimi yoktur, ve baþka bir baðlamda boyut
denilen þeydir. Salt doðru çizgi olarak, dýþýnda baþka herhangi bir nokta ile, düz-
lem vb. ile iliþki içinde deðildir (eðrilik dolaysýzca bir düzleme geçildiðini gös-
terir). Bu yalýnlýk içinde, doðru çizgi niceliðin arý biçimidir, �en� yalýn, eþ deyiþle
�en� küçük niceliktir, ve çizgi durumunda �en� küçük hiç kuþkusuz �en� kýsa
olandýr. Nicelik çizgiye dýþarýdan bir �sentez� yoluyla katýlan bir eklenti deðil,
tersine �en kýsa uzunluk� belirlenimi ile doðru çizginin mantýksal olanaðýdýr ve
�analitik� sözcüðüne verilen mantýksal anlama eksiksiz olarak karþýlýk düþer.

*Geometri konusunda sofistlerin kendileri denli bayat olan, ama bayat olduklarý denli çocuksu da olan
düþünceler modern çözümlemelerde hiçbir zaman eksik olmaz. Öklides�in belitleri ile yetinmeyerek, Hilbert
kendi �belit-kümeleri�ni getirir ve bunlardan baðlantý belitleri (Axiome der Verknüpfung) arasýnda þöyle
bir önerme de bulunur: �I.3. Bir doðru çizgide her zaman en az iki nokta vardýr� :: �Auf einer Geraden
gibt es stets wenignstens zwei Punkte.� Bu �noktalar� sonsuz küçüklükler, ya da Öklides�in �parçasý
olmayan�larý, ya da, daha iyisi, �uzayýn olumsuzlamalarý� deðildirler. Çünkü bu sonuncular sonsuz çoklukta
bile olsalar yanyana dizildiklerinde bir çizgi deðil ama ancak bir nokta oluþturacaklardýr. Gene de, bir
çizgi yalnýzca iki noktadan oluþabiliyorsa, baþka bir açýklama daha verilebilir ve söz konusu noktalar kurþun
kalem ya da tebeþir noktalarý olarak görülebilir. Sonsuz küçüklüðü (ve büyüklüðü) matematikten süren
Hilbert�in sonsuz küçüklüðün kendisinden baþka birþey olmayan �noktayý� baðýþlayacaðýný beklememek
gerekir. Hilbert ayný yerde (Grundlagen der Geometrie, Leipzig ve Berlin, 1930, s. 180) düzlemin tanýmýný
þöyle verir: �Düzlem nokta denilen Þeylerin bir dizgesidir� :: �Die Ebene ist ein System von Dingen, welche
Punkte heißen.� Hilbert �nokta� demeyi bile istemez  ve �nokta denilen Þey� der. Öklides�in tanýmýnda
�parçasý olmayan� anlatýmý ile tanýmlanan kavram hiç kuþkusuz bir Das Ding deðildir.
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Buna karþý irrasyonalist tutum �Kýsa olan eðri olandýr� der. Bunun bir abartma
olduðunu, gerçekte böyle birþeyin ileri sürülmediðini düþünmemeliyiz, çünkü
irrasyonalizm bu çeliþki nedeniyle irrasyonalizmdir, ve bu bozuk önesürümü
yadsýdýðý zaman, geriye karþý çýkýlacak hiçbirþey kalmaz. Geodezik bir eðridir,
kürenin saltýk olmasý denli saltýktýr, ve küre yüzeyinde en kýsa çizgi koþulunu
yalnýzca o yerine getirir. Bu ussaldýr. Ama geometrinin �non-Euclidean� olmasý
için bu eksiksiz olarak ussal olan belirlenimler uygun deðildir. Bunun için özel-
likle eðri çizginin �doðru� olduðunun ileri sürülmesi gerekir! Ve sürülür! Yoksa
geometri �non-Euclidean� olmayacak, usdýþý olmayacaktýr! Ussal olacaktýr.

Göreci irrasyonalizmin savunucularý Geometriyi irrasyonalize etmek için
koþutluk konutlamasýný reddetmenin yeterli olmadýðýný görürler ve beþincinin
yanýnda ikinci konutlamanýn, �doðru çizgi� konutlamasýnýn da reddedilmesi
gerektiðini ileri sürerler. Burada bu tutuma moronluðun eþlik ettiðini görmeliyiz,
çünkü Geometriyi yoketmek için yalnýzca ikinci konutlamayý, ya da yalnýzca
birinci konutlamayý, �herhangi bir noktadan herhangi bir noktaya doðru bir çizgi
çizilebilir� önermesini reddetmek yeterlidir: Doðru çizgiyi çürütmeksizin koþut-
luk belitini çürütmeye çalýþmak önce birincinin çürütülmesine geri teper.*

Bir geodezik, ne denli küçük olursa olsun, isterse sonsuz küçüklükte olsun,
bir çizgi olduðu sürece bir eðridir, bir deðil ama iki düzlemi tanýmlar (küre yüzeyi
ve büyük daire). Ve bir geodezik sezgisel olarak, imgesel olarak bir küre ve bir
ekvator tasarýmlarýna ulaþabilen her insan beyni için yalnýzca ve yalnýzca açýk
ve seçiktir. Ama bir �doðru çizgi�nin en sonunda kendi üzerine dönüp bir daire
�oluþturmasý,� bu saçmalýðý ileri sürenlerin de kabul ettikleri gibi, hiç kuþkusuz
doðal sezgiye bile aykýrýdýr. Ve gene de sezgiye-aykýrýlýkta, bu irrasyonalizmi
satabilmek için, bir aptallýk deðil ama derin bir bilgeliðin yattýðý imlenir. Burada
gerçekten de derin bir þeyle karþýlaþýrýz. Ama ne denli derinse o denli karanlýktýr.
Bu usdýþýna baþvurulur, çünkü ikinci konutlamanýn yadsýnmasý görelilik kuramý
için, evrenin sonlu bir �küre� olduðunun ileri sürülebilmesi ve buna �geometrik�
bir destek yaratabilmek için, saltýk olarak zorunludur.

Matematiksel olarak n boyutta çalýþabiliriz. Ama bunlarýn edimsel uzay bo-
yutlarý olduklarý sanýsý ancak düþüncesine, usuna güven duygusunu bütünüyle
yitirmiþ bir kuþkuculuða yaraþýr. Sorun özellikle doða bilimleri durumunda salt
biçimsel, salt mantýksal deðildir: Mantýksal olan o denli de olgusallýðý, varoluþu
ilgilendirir. Ve geometrinin konutlamalarý özellikle varoluþu ilgilendiren öner-
melerdir. varoluþ konutladýklarý için konutlamalardýr.

Vargý

Fizikçilerin Görelilik Kuramýna genel yaklaþýmlarý yaygýn olarak kabul gör-
mesini doðruluðunun bir kanýtý olarak almaktýr. Bütünüyle haklý olarak, çünkü
kuramýn anlaþýlýr olmamasý, usdýþý ve sözde duyusal-temelli olmasý olgusu
karþýsýnda onun için geçerli bir inandýrýcýlýk ölçütü olanaksýzdýr. Bilimi gerçek-
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liðe ilgisiz, yalnýzca olasýlýk, tahmin, görüþ, saný ile ilgili öznel bir uðraþ olarak
gören pozitivizme göre bir kuram ancak �bilimsel topluluk� tarafýndan onay-
lanýrsa bilimseldir. Pozitif bilim ve onun kendisinden daha iyi olmayan poziti-
vizm bir madalyonun yalnýzca iki yanýdýr.

Doðal bilinç her yanýlgý durumunda olduðu gibi bu modern yanýlgýyý da
besleyen zemindir. Kavramsal olaný yargýlama yetkinliðinden yoksun olarak,
kuramý ona sunan bakýþ açýsý ile ayný düzlemde durur. Einstein�ýn görelilik
yorumuna baþýndan dolaysýzca doðrulanacak ve sorgusuzca bellenecek bir konu
olarak yaklaþýr. Sözde Kuþkuculuðunun gerçekte Ýnakçýlýk olduðunu gösterir.
Kavramsal donatýmdan yoksun olarak, örneðin �ýþýk bükülen uzayda eðri bir
çizgi izleyerek yayýlýr,� �sonsuz sayýda uzay birbirine karþý devinir,� ya da �uzay-
zaman süreklisi genleþir ya da sýkýþýr� gibi düþlemsel bile olamayan anlatýmlarý
anlamaksýzýn onaylar. Küçük bir çocuða seslenircesine babacan, yetkeci bir dil
kullanan göreci söylemin sýk sýk mantýksal deðil, semantik bile olamayan bildi-
rimlerine yenik düþer, kendini ona sunulan irrasyonalizme uyarlayabilmek için
olanaksýz çabalara giriþir. Baþka türlü olabileceði, doðanýn, evrenin anlaþýlmaz,
usdýþý olmasýnýn zorunlu olmadýðý düþüncesi kafasýndan bile geçmez. Genel
görüþe karþý çýkabilmek normal olarak güçtür. Ve insanlarýn çoðunluðu görüþ-
lerini ve yaþamlarýný normal ölçünlere uyarlarlar. Zamanla bilinçleri yerleþik
herþeyin temsilcisi, savunucusu ve sürdürücüsü olur, bir alýþkanlýk yapýsýna
pýhtýlaþýr. Ama alýþkanlýk ölümdür.

Soyut düþünemeyen, duyusal-algýya dayanmaksýzýn arý kavramlar düzleminde
düþünemeyen bilinç uzayý duyusal-algý yoluyla imgelemenin ötesine geçemez.
Nokta, çizgi vb. gibi geometrik kavramlar onu ürkütür ve pergel-cetvel geo-
metrisine geri döner; dx, dy, dz, ds, dt vb. gibi sonlu ve ayný zamanda sonsuz
küçüklükleri siler ve gene de yaptýðý þeyin kalkülüs olduðunu düþünür.

Capra �modern fiziðin kavramlarý ve Uzak Doðunun felsefi ve dinsel gelenek-
leri arasýndaki iliþkiyi araþtýrma� yolunda The Tao of Physics�te (1975; s. 18)
þöyle yazar:

�Yirminci yüzyýl fiziðinin iki temelinin � nice kuramý ve görelilik kuramý
� her ikisinin de bizi dünyayý çok büyük ölçüde bir Hindunun, Budistin ya
da Taocunun gördüðü yolda görmeye nasýl zorladýðýný, ve mikroskop-altý
dünyanýn fenomenlerini, tüm özdeði oluþturan atom-altý parçacýklarýn özellik
ve etkileþimlerini betimleyebilmek için bu iki kuramý birleþtirmeye yönelik
son giriþimlere baktýðýmýz zaman, bu benzerliðin nasýl güçlendiðini göreceðiz.
Burada modern fizik ve Doðu gizemciliði arasýndaki koþutluklar çok çarp-
ýcýdýr, ve sýk sýk fizikçi tarafýndan mý yoksa Doðulu gizemci tarafýndan mý
yapýldýklarýný söylemenin hemen hemen olanaksýz olduðu bildirimlerle karþý-
laþacaðýz.�

Einstein�ýn kendisi 1949�da onu yetmiþinci yaþý dolayýsýyla kutlayan bir
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dostuna, Maurice Solovine�e þunlarý yazdý: �Þimdi geriye çalýþmama dingin bir
doyumla baktýðýmý düþünüyorsun. Ama daha yakýndan bakarsak, durum bütü-
nüyle baþka türlü. Ayakta kalacaðýna inandýðým tek bir kavram bile yok, ve
herþey bir yana, doðru izin peþinde olduðumdan bile emin deðilim� :: �Now
you think I am looking back at my work with calm satisfaction, but on a closer
look, it is quite different. There is not a single concept of which I am convinced
that it will stand firm, and I am not sure that I was on the right track after all.�
Tanrý zar atmasa da, Einstein zar atmada hiçbir zaman duraksama göstermedi.
Ve oyununu Usa karþý, Bilime karþý, özdeksel/yasal Evrenin kendisine karþý
oynadý.

Abraham Pais ödül kazanan bir fizikçidir ve Einstein�ý yaþamýnýn son dokuz
yýlý boyunca yakýndan tanýmýþtýr. �Subtle is the Lord...� The Science and the Life
of Albert Einstein�da Einstein�ýn kendi sözleriyle �unscrupulous opportunist�
:: �duyunçsuz/ahlaksýz bir fýrsatçý� olduðunu yazar. Einstein�ýn dehasý bilimde
olmasa da bilimi bozmada olaðanüstü baþarýlý oldu. Yaptýðý þeyin bir saçmalýk
olduðunu ve dürüst davranmadýðýný çok iyi biliyordu. Ama �bilimsel topluluðun�
ondan neyi beklediðini çok iyi anladý ve kraldan fazla kralcýlarýn sunduðu yalancý
doyumu reddetmeyi istemedi. Bu yazgý bir fizikçiler kuþaðý, düþüncesiz ve
duyunçsuz bir medya, ve bilim ve fizik konusunda hiçbir özsel ve ciddi bilgisi
olmayan tarafýndan belirlendi. Einstein ondan beklenen pop-star rolünü seve
seve oynadý.

NOTLAR
Not 1. Deneyim. Gözlem ve deneyim, doðal sanýnýn tersine, bilgi ve gerçeklik vermezler. Genelleme
ya da tümevarýma gereç saðlayarak, sonunda ancak yaklaþýk bilgi, yaklaþýk gerçeklik, ya da yalýn
olarak olasýlýk dediðimiz þeyi verirler. Bu ise sözcüðün saðýn, e.d. kavramsal anlamýnda hiçbir biçimde
�bilgi� deðildir. Felsefe bu yüzden Doða Bilimlerinin Doða Felsefesinin mantýksal sýnamasýndan geç-
meleri gerektiðinde diretir. Buna karþý, yine gözlem ve deneyimin ancak zorunlu ve evrensel olmayan
tümevarýmlara izin verdiðini gören görgücülük bilimin gerçeklik savýnda olamayacaðýný, böyle bir
haddini bilmezlikten vazgeçmesi gerektiðini, aslýnda bilimin �bilim� olmasýnýn olanaksýz olduðunu
ileri sürer. Eddington�un Einstein�ýn bütün giriþimini yadsýyan þu sözleri kuram ve gözlem arasýndaki
iliþkinin doðru bir kavrayýþýný verir: �It is also a rule not to put overmuch confidence in the observational
results that are put forward until they are confirmed by theory� :: �Ortaya koyulan gözlem sonuçlarýna
kuram tarafýndan doðrulanýncaya dek çok fazla güvenmemek de iyi bir kuraldýr.� (Arthur Stanley
Eddington; aktaran Donald E. Simanek, John C. Holden, Science askew, 2001, s. 18.)

Kuram olmaksýzýn, gözlem ve deney hiçbirþeydir! Daha tam olarak, kavram gözlemden türetilen
ya da çýkarsanan deðil, ama tersine kendisi gözlemi olanaklý kýlandýr. Uyguladýðýmýz kavramlar neyse,
gözlem ve deneyimimiz odur. Ne daha azý ne de daha çoðu. Bilim hiç kuþkusuz gözlem ve deneyimden
baþlar. Ama gözlem ve deneyimin kendileri daha þimdiden kavramsal yapýlar olmadýklarý sürece
hiçbirþey baþlamaz.

Gözlem ve deneyim yalnýzca mantýksal sýnamadan geçmemiþ mantýktýr, eytiþiminin bilincinde olma-
yan eytiþimdir. Aklanmamýþ bilgidir. Bilgiyi yalnýzca ve yalnýzca kavramýn mantýðý aklayabilir, yalnýzca
ve yalnýzca dizgesel düþünce, ve daha tam olarak eytiþimsel düþünce aklayabilir. Bilgiyi bilgi aklayabilir.
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Tüm mantýksal pozitivizm, tüm modern �bilim felsefeciliði� denilen þey bilimi bir duyusal-veri türevi
yapmaya çalýþarak, ve kavramý, düþünceyi, kuramý bir yana atarak, gerçekte yalnýzca ve yalnýzca
hiçbir temeli olmayan bir kuþkuculuk adýna insan usunun bilim hakkýna karþý çýkar. Ve bu tutumu
�bilimsel� sayar. Doðal bilincin böyle açýk olgularý kendi doðal kaynaklarý ile kavramada yaþadýðý
güçlük bu �doðal� düzlemde, düþüncenin bu salt �kendiliðinden� iþleyiþ alanýnda felsefe yapýlama-
yacaðýný, iþin gerçeðinin öðrenilemeyeceðini, gerçeklik sorununa, bilim ve felsefeye çok daha ciddi
bir kararla yaklaþýlmasý gerektiðini gösterir. Burada konu üzerine daha öte ayrýntýya girmemiz gerek-
sizdir.

Not 2. Görelilik Kuramýný Anlayan Üçüncü Kiþi. Yaþamýnýn son dokuz yýlý sýrasýnda Einstein�ý kiþisel
olarak tanýmýþ Nobel ödüllü bir fizikçi olan Dr. Abraham Pais görelilik kuramýnýn anlaþýlýrlýðý üzerine
aþaðýdaki öyküyü anlatýr (� �Subtle is the Lord ...� The Science and the Life of Albert Einstein,� s. 46):

�Ortalama fizikçinin görelilik kuramýný anlayamayýþý sorunu konusunda Dr. S. Chandrasekhar, Nobel
ödüllü bir fizikçi, �Einstein and general relativity: Historical perspectives� baþlýklý bir makalede þunlarý
yazar:

�Royal Society�nin 6 Kasým 1919 toplantýsý bugün bile (gerçi çok sulandýrýlmýþ bir biçimde de olsa)
sürmekte direten bir mitin doðuþuna da yol açtý: �Dünyada yalnýzca üç insan göreliliði anlar.� Eddington
[bir] söyleþi sýrasýnda bu mitin kökenini açýkladý.

�O sýralar Royal Society�nin Baþkaný olan Thompson toplantýyý þu bildirimle sonlandýrdý: �Ýtiraf
etmem gerek ki Einstein�ýn kuramýnýn gerçekte ne olduðunu henüz hiç kimse duru bir dilde bildirmeyi
baþarmýþ deðildir.� Ve Eddington�un anýmsadýðýna göre, toplantý daðýlýrken Ludwig Silberstein (görelilik
üzerine ilk kitaplardan birinin yazarý) yanýna gelip þunlarý söyledi: �Profesör Eddington, dünyada genel
göreliliði anlayan üç kiþiden biri siz olmalýsýnýz.� Eddington�un karþý çýkmasý üzerine, Silberstein
�Alçakgönüllü olma, Eddington� karþýlýðýný verdi. Ama Eddington�un yanýtý þu oldu: �Tersine, üçüncü
kiþinin kim olduðunu düþünmeye çalýþýyorum!�

Not 3. Görgül Yanlýþlamanýn Deðeri. Karl Popper yanlýþlanabilirliðin doðrulanabilirlik de olduðunu
anlayamayacak kadar iyi bir pozitivisttir. Aslýnda göründüðünden de iyi bir pozitivisttir, çünkü sýnýrlý
sayýda bir yanlýþlamanýn doðrulanabilirlik olasýlýðýný açýk býraktýðýný görmeyi de baþaramaz. Görgül
bir yanlýþlamanýn bilimsel ya da belirleyici deðeri olgunun kuramý sýnamasýna dayanýr. Ama olgu
ondan baþka olgular için birþey söyleyemez. Yanlýþlanabilme beklentisi içindeki bir kuram kuþkuludur
ve yanlýþlandýktan sonra deðer kazanmaz, çünkü doðrulanamayacaðý yanlýþlanmýþ olmaz. Görgül olarak
yanlýþlanabilen pekala yine görgül olarak doðrulanabilir. Ya da, görgül yanlýþlama da týpký görgül
doðrulama gibi olasýlýk düzleminde kalýr, bir tümevarýmýn deðerinden ötesine, hiçbir zaman bilgiye,
gerçekliðe, evrensel yasaya ulaþmaz. Bu pozitivist konumdan çýkan biricik mantýksal sonuç kuram,
gerçeklik, bilim gibi kavramlardan vazgeçilmesi gerektiðidir. Ve kuþkuculuk bu gereði yerine getirir.

Ancak eksiksiz olarak mantýksal olan yanlýþlanamaz, çünkü mantýksal baðýntý kavramýn içkin
baðýntýsýdýr, daha öte desteðe gerekli olmayan son aklama noktasýdýr. Pekala bu bakýþ açýsýna, mantýksal
için güvene karþý çýkýlabilir. Ama bu tutumun kendisi �mantýksal� deðil, �ruhbilimsel� ya da �ruhsal�dýr,
nesnel deðil ama öznel dediðimiz þeydir. Örneðin yerçekimi, itme ve çekme kuvvetlerinin birliði olarak,
özdeðin mantýksal ve olgusal zeminidir. Newton ise evrensel yerçekimi �yasasý� dediði þeyi (aslýnda
tek-yanlý �çekme� kuvvetini) görgül �fenomenleri gözleyerek� çýkardýðýný söylüyor ve bu genellemenin
tüm sonuçlarýný kabul ediyordu � yasanýn �saðlam� ya da �saltýk� olmadýðýný. (Principia bu �uslamlama�
yollarýný doðrudan doðruya sergiler ve bunlarýn yorum olmadýklarý kolayca görülebilir.)

Not 4. EPR. Einstein Podolsky, Rosen 1913�te �Can Quantum-Mechanical Description of Physical
Reality Be Considered Complete?� baþlýklý bir yazý yayýmladýlar. Söz konusu EPR �deneyi� dalga
iþlevinin kozmolojik uzaklýklar boyunca bile eþzamanlý olarak çöktüðünü, böylece nice-düzeneksel
etkilerin yerel olmadýklarýný, uzayý gözardý ettiklerini, ýþýk hýzýndan daha büyük bir hýzla yayýldýklarýný
doðrular.
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Bu kitapçýk genel bir bilimsel ve felsefi bakýþ açýsýndan kurama ilgi duyan,
ama kuramsal fiziðin matematiksel aygýtý1 ile tanýþýk olmayan okurlara Görelilik
kuramý üzerine olanaklý en saðýn kavrayýþý iletmek için amaçlanmýþtýr. Çalýþma
bir olgunluk sýnavýna karþýlýk düþen bir eðitim düzeyini ve � kitapçýðýn
kýsalýðýna karþýn � okurdan yana önemli ölçüde bir dayanç ve istenç gücünü
varsayar. Yazar ana düþünceleri en duru ve en yalýn biçimde sunmak, ve bütün
olarak alýndýðýnda, bu düþünceleri edimsel olarak ortaya çýkýþlarýnýn sýra ve
baðýntýlarý içinde sunmak için kendini hiçbir sýkýntýdan esirgememiþtir. Duruluk
çýkarýna, sunuþ inceliðine en küçük bir biçimde dikkat etmeksizin sýk sýk
yinelemelerde bulunmak bana kaçýnýlmaz göründü; o parlak kuramcýnýn, L.
BOLTZMANN�ýn incelik sorunlarýnýn terziye ve ayakkabýcýya býrakýlmasý gerek-
tiðini bildiren ilkesine büyük bir özenle sarýldým. Okuru konunun temelinde
yatan güçlüklerden geri çektiðimi sanmýyorum. Buna karþý, kuramýn görgül
fiziksel altyapýsýný amaçlý olarak bir �üvey-anne� tavrý içinde ele aldým, öyle ki
fizikle tanýþýk olmayan okur aðaçlar uðruna ormaný görmeyen gezgin gibi
dolanýp durmasýn. Kitapçýðýn birçoklarýna bir kaç saatlik esinlendirici düþünce
getirebilmesi dileðiyle!

Aralýk 1916
A. EINSTEIN

1Özel görelilik kuramýnýn matematiksel temelleri B. G. Teubner tarafýndan �Fortschritte der
mathematischen Wissenschaften� baþlýklý monograflar derleminde �Das Relativitätsprinzip� baþlýðý altýnda
çýkan özgün incelemelerde � H. A. LORENTZ, A. EINSTEIN, H. MINKOWSKI tarafýndan � ve ayrýca
M. LAUE�nin ayrýntýlý kitabý �Das Relativitätsprinzip�te (Verlag Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig)
bulunur. Genel görelilik kuramý deðiþmezler-kuramýnýn ilgili matematiksel desteði ile birlikte yazarýn
�Die Grundlagen der allgemeinen Relativitätstheorie� baþlýklý broþüründe ele alýnýr (Joh. Ambr. Barth,
1916); bu broþür özel görelilik kuramý ile belli bir tanýþýklýðý varsayar.

Önsöz
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Bu yayýmda genel olarak uzay sorunu üzerine ve ayrýca uzay düþüncelerimizin
göreci bir bakýþ açýsýnýn etkisinden doðan aþamalý deðiþmeleri üzerine
görüþlerimin bir sunuluþunu bir beþinci Ek olarak, ekledim. Uzay-zamanýn
zorunlu olarak fiziksel olgusallýðýn edimsel nesnelerinden baðýmsýz olarak ayrý
bir varoluþ yüklenebilecek birþey olmadýðýný göstermeyi istedim. Fiziksel
nesneler uzayda deðildirler, ama bu nesneler uzaysal olarak uzamlýdýrlar. Bu
yolda �boþ uzay� kavramý anlamýný yitirir.

9 Haziran 1952
A. EINSTEIN

On Beþinci Yayýma Not
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§ 1 Geometrik Önermelerin Fiziksel Ýçeriði

Okul günlerinde, sevgili okur, hiç kuþkusuz sen de ÖKLÝDES�in geometrisinin
soylu yapýsý ile tanýþtýn, ve titiz öðretmenler tarafýndan sayýsýz saatler boyunca
yüksek merdivenlerinde kovalandýðýn o görkemli yapýyý belki de sevgiden daha
çok saygý ile anýmsýyor olmalýsýn. Bu geçmiþ bilgilerle, bu bilimin en kýyýda
köþede kalmýþ önermesinin bile gerçek olmadýðýný bildiren birine hiç kuþkusuz
küçümseyerek bakardýn. Ama eðer biri sana �Peki bu önermelerin gerçek olduðu
önesürümü ile ne demek istiyorsun?� diye soracak olursa, belki de bu gururlu
güven duygusu hemen yitip gidecektir. Bu soru üzerinde biraz daha duralým.
Geometri kendileri ile az çok açýk tasarýmlarý baðlayabildiðimiz düzlem, nokta
ve doðru gibi belli temel kavramlardan, ve bu tasarýmlardan ötürü �gerçek/
wahr� olarak kabul etme eðiliminde olduðumuz belli yalýn önermelerden
(belitler) yola çýkar. Sonra, aklanmasýný kabul etmek zorunda olduðumuzu duy-
duðumuz mantýksal bir yöntem temelinde, tüm geri kalan önermeler bu belitlere
dayandýrýlýr, e.d. tanýtlanýr. Bir önerme kabul edilen yolda belitlerden türetildiði
zaman doðru [richtig] ya da �gerçek�tir [wahr]. Tek tek geometrik önermelerin
�gerçekliði� sorusu böylece belitlerin �gerçekliði� sorusuna indirgenir. Oysa
son sorunun yalnýzca geometrinin yöntemleri tarafýndan yanýtlanamaz olduðu
deðil, ama genel olarak kendinde anlamsýz olduðu çoktandýr bilinmektedir.

Ýki noktadan yalnýzca bir doðru çizginin geçtiðinin doðru olup olmadýðýný
soramayýz. Yalnýzca ÖKLÝDES geometrisinin �doðru çizgi� dediði ve yalnýzca
noktalarýndan ikisi yoluyla ikircimsiz olarak belirlenme özelliðini yüklediði

Bölüm Bir
Özel Görelilik Kuramý Üzerine
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þekilleri ele aldýðý söylenebilir. �Gerçek/wahr� kavramý arý geometrinin
bildirimlerine uymaz, çünkü �gerçek� sözcüðü ile en sonunda her zaman
�olgusal/reale� bir nesne ile baðdaþmayý belirtme alýþkanlýðýndayýzdýr; oysa
geometri kendi kavramlarýnýn deneyim nesneleri ile iliþkisini deðil, ama yalnýzca
bu kavramlarýn kendi aralarýndaki mantýksal baðlantýyý ele alýr.

Buna karþýn, niçin geometrinin önermelerini �gerçek� olarak belirtme
yönünde bir kýþkýrtma duyduðumuzu açýklamak kolaydýr. Çünkü geometrik
kavramlar az çok doðadaki saðýn nesnelere karþýlýk düþerler, ve bu sonuncular
hiç kuþkusuz o kavramlarýn doðuþunun biricik nedenleridir. Geometri yapýsýna
olanaklý en büyük mantýksal tutarlýlýðý verebilmek için böyle bir yoldan uzak
durmalýdýr; örneðin herhangi bir uzaklýktaki iki iþaretli konumu hemen hemen
katý bir cisim üzerinde görme alýþkanlýðý düþünme alýþkanlýklarýmýza derinden
yerleþmiþtir. Dahasý, eðer üç noktanýn görünürdeki yerleri gözlem yerinin uygun
bir seçimi yoluyla tek bir göz ile gözlem için çakýþtýrýlabilirse, bunlarý doðru
bir çizgi üzerinde bulunuyor sayma alýþkanlýðýndayýzdýr.

Eðer, düþünme alýþkanlýðýmýzý izleyerek, þimdi ÖKLÝDES geometrisinin
önermelerine hemen hemen katý bir cismin iki noktasý, cismin uðrayabileceði
herhangi bir konum deðiþiminden baðýmsýz olarak, her zaman ayný uzaklýða
(açýklýk) karþýlýk düþer biçimindeki tek bir önermeyi eklersek, ÖKLÝDES geo-
metrisinin önermeleri hemen hemen katý cisimlerin olanaklý göreli konumlarý
üzerine önermeler olurlar.1 Böyle bütünlenen geometri o zaman fiziðin bir dalý
olarak ele alýnýr. Þimdi böyle yorumlanan geometrik önermelerin �gerçeklikleri�
haklý olarak sorgulanabilir, çünkü bu önermelerin geometrik kavramlara altgü-
dümlü kýldýðýmýz o olgusal þeyler için geçerli olup olmadýklarý sorgulanabilir.
Daha az saðýn bir konuþma yoluyla, geometrik bir önermenin bu anlamdaki
�gerçekliði� ile cetvel ve pergel ile bir çizim durumundaki geçerliðini anladý-
ðýmýzý söyleyebiliriz.

Hiç kuþkusuz geometrik önermelerin bu anlamda �gerçeklikleri�ne iliþkin
kaný doðallýkla yalnýzca ve yalnýzca tam olmaktan oldukça uzak deneyimler
üzerine dayanýr. Ýlk olarak geometrik önermelerin o gerçekliðini varsayacaðýz,
öyle ki daha sonra irdelememizin son bölümünde (genel görelilik kuramýnda)
bu gerçekliðin sýnýrlý olduðunu ve ne düzeye dek sýnýrlý olduðunu görebilelim.

§ 2 Koordinatlar Dizgesi

Uzaklýðýn belirtilmiþ olan fiziksel yorumu temelinde, ayrýca katý bir cismin iki
noktasý arasýndaki uzaklýðý da ölçümler temelinde saptayacak bir durumdayýz.

1Böylelikle bir doðal nesne de doðru çizgiye altgüdümlüdür. Bir katý cisim üzerinde A ve C noktalarý
verildiðinde B noktasý AB ve BC uzaklýklarýnýn toplamýnýn olanaklý en küçük uzaklýk olacaðý bir yolda
seçilirse, A, B ve C gibi üç nokta doðru bir çizgi üzerinde yatarlar. Bu tam olmayan öneri bu baðlamda
yeterli olabilir.
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Bu amaç için gereken þey ne olursa olsun her durumda iþe yarayacak ve bir
ölçün birim olarak kullanýlacak bir uzunluktur (S çubuðu). Eðer þimdi A ve B
katý bir cismin iki noktasý ise, onlarý birleþtiren doðru çizgi geometrinin
yasalarýna göre çizilebilirdir; bundan sonra bu bileþtirme çizgisin üzerinde S
uzunluðunu A�dan baþlayarak B�ye ulaþýncaya dek ardarda iþaretleyebiliriz. Bu
iþaretlemelerin yineleme sayýsý AB uzaklýðýnýn sayýsal ölçüsüdür. Tüm uzunluk
ölçümü buna dayanýr.2

Bir olayýn ya da bir nesnenin yerinin her uzaysal betimlemesi katý cismin
(gönderme-cismi) o olay ile çakýþan bir noktasýnýn belirtilmesi üzerine dayanýr.
Bu yalnýzca bilimsel betimleme için deðil ama gündelik yaþam için de geçerlidir.
Eðer �Berlin�de, Potsdam Alaný�nda� yer bildirimini çözümlersem, þunlarý anla-
týr: Yerin bildiriminin baðýntýlý olduðu katý cisim yeryüzüdür; onda �Berlin�deki
Potsdam Alaný� iþaretli, bir adý olan ve olayýn uzaysal olarak kendisiyle çakýþtýðý
bir noktadýr.3

Bu ilkel yer bildirme yolu yalnýzca katý cisimlerin yüzeyleri üzerindeki yerleri
tanýr, ve bu yüzeyin ayýrdedilebilir noktalarýnýn bulunuþuna baðlýdýr. Ama yer
bildirimi özünde hiçbir deðiþikliðe uðramaksýzýn, insan anlýðýnýn kendini bu
sýnýrlamalarýn her ikisinden de nasýl kurtardýðýný görebiliriz! Örneðin eðer bir
bulut Potsdam Alaný üzerinden geçiyorsa, o zaman onun dünya yüzeyi ile göreli
yerini Alan üzerine buluta ulaþýncaya dek dikey olarak yükselen bir direk dikerek
saptayabiliriz. Direðin ölçün birim ile ölçülen uzunluðu direðin ayak noktasýnýn
yerinin bildirilmesi ile birlikte yeri tam olarak verir. Bu örnekle yer kavramýnýn
bir inceltilmesinin hangi yolda yer aldýðýný görebiliriz.

a) Yer bildiriminin baðýntýlý olduðu katý cisme öyle bir yolda ekleme yapýlýr
ki, tamamlanmýþ katý cisim yerini saptamayý istediðimiz nesneye ulaþýr.

b) Yeri belirlemek için, sözü edilen iþaret noktalarý yerine bir sayýdan (burada
direðin [birim] ölçün ile ölçülen uzunluðu) yararlanýlýr.

c) Buluta ulaþan direk hiç dikilmemiþ olduðunda bile bulutun yüksekliðinden
söz ederiz. Bizim durumumuzda, buluta iliþkin olarak yerdeki deðiþik konum-
lardan yapýlan optik gözlemlerden, ve ýþýðýn yayýlma özellikleri göz önüne alýna-
rak, direðin buluta ulaþabilmek için hangi uzunlukta olmasý gerektiði saptanýr.

Bu irdelemeden görüldüðü gibi, eðer sayýsal ölçümlerin kullanýmý yoluyla
kendimizi yer bildiriminin ilgili olduðu katý cisim üzerinde iþaretlenen ve adlan-
dýrýlan noktalarýn varoluþundan baðýmsýz kýlmak olanaklýysa, bu yer betimleme
için bir üstünlük saðlayacaktýr. Ölçme fiziðinde buna Kartezyen koordinat dizge-
sinin uygulamasý yoluyla eriþilir.

Bu birbirlerine dik ve katý bir cisme baðlý olan üç katý, düzlem yüzeyden
2Burada hiç kuþkusuz ölçümün sonuna dek yapýldýðý, e.d. bir tam sayý verdiði varsayýldý. Bu güçlük

bölümlü cetvellerin kullanýmýyla giderilir, ve bunlarýn getirilmesi ilkede yeni bir yöntem gerektirmez.
3Burada ��uzaysal çakýþma�� anlatýmýnýn neyi imlediði konusunda daha öte bir araþtýrma zorunlu

deðildir; çünkü bu kavram tek tek olgusal durumlarda elveriþli olup olmadýðý konusunda görüþ ayrýlýk-
larýnýn ortaya çýkamayacaðý denli açýktýr.



Albert Einstein

62

oluþur. Bir koordinat dizgesine göreli olarak herhangi bir olayýn yeri ondan o
üç düzlem yüzeye düþürülebilen üç dikeyin ya da koordinatýn (x, y, z) uzunluk-
larýnýn bildirilmesi yoluyla betimlenecektir (bkz. þekil 2, s 73). Bu üç dikeyin
uzunluklarý katý çubuklar ile ÖKLÝDES geometrisinin yasa ve yöntemlerine göre
belirlenen bir dizi iþlem yoluyla saptanabilir.

Uygulamada o koordinat dizgesini oluþturan katý yüzeyler çoðunlukla çizil-
mezler; dahasý, koordinatlarýn uzunluðu edimsel olarak katý çubuklarla yapýlan
çizimler yoluyla deðil, ama dolaylý olarak saptanýr. Eðer fiziðin ve gökbilimin
sonuçlarý bulanýklýk içine düþmeyecekse, yer bildirimlerinin fiziksel anlamý
her zaman yukarýdaki açýmlamalara uygun olarak aranmalýdýr.4

Böylece þu sonuçlarý elde ederiz: Olaylarýn her uzaysal betimlemesi böyle
olaylarýn uzaysal olarak iliþkili olduklarý bir katý cisimden yararlanmayý gerek-
tirir. Bu iliþki �uzunluklar� için ÖKLÝDES geometrisinin yasalarýnýn geçerli oldu-
ðunu varsayar ki, burada �uzunluk� fiziksel olarak bir katý cisim üzerindeki iki
iþaret yoluyla temsil edilir.

§ 3 Klasik Mekanikte Uzay ve Zaman

Eðer mekaniðin görevlerini ciddi olarak düþünmeksizin ve ayrýntýlý açýklamalar
olmaksýzýn �Mekanik cisimlerin uzaydaki yerlerini zaman ile nasýl deðiþ-
tirdiklerini betimlemeyi üstlenir� diyerek formüle etseydim, o zaman duyun-
cumda kutsal duruluk tinine karþý öldürücü bir günah iþlemiþ olurdum; ilkin
bu günahlarýn ortaya serilmesi gerekir.

Burada �yer� ve �uzay� ile neyin anlaþýlacaðý açýk deðildir. Biçimdeþ olarak
yol almakta olan bir demiryolu vagonunun penceresinde durur ve bir taþý fýrlat-
madan demiryolu seti üzerine býrakýrým. Sonra (hava direncinin etkisini gözardý
ederek) taþýn doðru bir çizgide düþtüðünü görürüm. Bu yaramazlýðý bir patikadan
gözleyen bir yaya taþýn dünyaya parabolik bir eðride düþtüðünü görür. Þimdi
soruyorum: Taþýn geçtiði �yerler� �gerçekte� doðru bir çizgi üzerinde mi yoksa
bir parabol üzerinde mi yatarlar? Dahasý, burada �uzayda� devim neyi imler? §
2�deki irdelemelerden yanýt kendiliðinden açýktýr. Ýlk olarak, dürüstlükle kabul
etmemiz gerektiði gibi, altýnda en küçük birþey düþünemediðimiz bulanýk �uzay�
sözcüðünü bütünüyle bir yana atar ve yerine �pratikte katý bir gönderme-cismi
ile göreli devim�i geçiririz. Gönderme-cismine (demiryolu vagonu ya da toprak)
göreli yerler önceki kesimde daha önce ayrýntýlý olarak tanýmlanmýþlardýr. Eðer
�gönderme-cismi� yerine matematiksel betimleme için yararlý bir kavram olan
�koordinat dizgesi�ni geçirirsek, þunu söyleyebiliriz: Taþ vagona katý olarak
baðlý bir koordinat dizgesine göreli olarak bir doðru çizgi betimlerken, yere
katý olarak baðlý bir koordinat dizgesine göreli olarak bir parabol betimler. Bu

4Bu görüþlerin inceltilmesini ve deðiþtirilmesini ilkin bu kitapçýðýn ikinci bölümünde irdelenen genel
görelilik kuramý zorunlu kýlar.
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örnekte açýkça görülür ki kendinde bir yol-eðrisi5 deðil, ama yalnýzca tikel bir
gönderme-cismine göreli bir yol-eðrisi vardýr.

Ama devimin tam bir betimlemesi ilkin cismin konumunu zaman ile nasýl
deðiþtirdiðinin belirtilmesiyle ortaya çýkar, e.d. yol-eðrisi üzerindeki her nokta
için cismin ne zaman orada bulunduðu belirtilmelidir. Bu veriler öyle bir zaman
tanýmý ile tamamlanmalýdýr ki, bu zaman-deðerleri bu taným dolayýsýyla ilkede
gözlemlenebilir büyüklükler (ölçümlerin sonuçlarý) olarak görülebilmelidir.
Eðer klasik mekaniðin zemininde durursak, örneðimiz için bu gereði þu yolda
karþýlayabiliriz. Saðýn olarak özdeþ yapýlý iki saat düþünürüz; birini demiryolu
vagonunun penceresindeki adam tutarken, ötekini patikadaki adam tutar. Her
ikisi de elinde tuttuðu saat týkladýðý zaman taþýn ilgili gönderme-cisminde tam
olarak hangi konumda bulunduðunu saptar. Burada saðýnlýktan ýþýðýn iletim
hýzýnýn sonluluðunun yol açtýðý uzaklaþmayý göz ardý ettik. Bunu ve burada
bulunan ikinci bir güçlüðü daha sonra ayrýntýlý olarak ele alacaðýz.

§ 4 GALÝLEO Koordinatlar Dizgesi

Ýyi bilindiði gibi, GALÝLEO-NEWTON mekaniðinin süredurum yasasý adý altýnda
bilinen temel yasasý þöyle anlatýlýr: Baþka cisimlerden yeterince uzaklaþmýþ bir
cisim bir dinginlik ya da doðru bir çizgide biçimdeþ devim durumunu sürdürür.
Bu yasa yalnýzca cisimlerin devimi üzerine deðil, ama ayrýca mekanikte kabul
edilebilir ve mekanik betimlemede kullanýlabilir gönderme-cisimleri ya da koor-
dinat dizgeleri üzerine de birþeyler söyler. Üzerlerinde süredurum yasasýnýn
hiç kuþkusuz en büyük yaklaþýklýk derecesi ile uygulanabileceði cisimler görü-
lebilir duraðan yýldýzlardýr. Þimdi eðer dünyaya katý olarak baðlý bir koordinat
dizgesi kullanýrsak, o zaman bu dizgeye göreli olarak her duraðan yýldýz bir
(gökbilimsel) günün sürecinde çok büyük yarýçaplý bir daire betimler, ki süre-
durum yasasýnýn anlatýmý ile çeliþir. Bu yüzden eðer bu yasaya baðlý kalýrsak
bu devimleri yalnýzca duraðan yýldýzlarýn kendileri ile göreli olarak dairesel
bir devim yerine getirmedikleri koordinat dizgeleri ile iliþkilendirmemiz gerekir.
Bir koordinat dizgesinin devim durumu süredurum yasasýnýn onunla göreli
olarak geçerli olacaðý bir yolda ise, bu dizgeye bir �GALÝLEO koordinatlar diz-
gesi� denir. GALÝLEO-Newton mekaniðinin yasalarý ancak bir GALÝLEO koor-
dinat dizgesi için geçerlik isteminde bulunurlar.

§ 5 Görelilik Ýlkesi (Dar Anlamda)

Olanaklý en büyük duruluðu elde etmek için, biçimdeþ olarak yol alan demiryolu
vagonu örneðimize geri dönelim. Devimine biçimdeþ bir öteleme deriz (�biçim-
deþ� çünkü deðiþmez bir hýz ve yöndedir, �öteleme� çünkü vagon sete göreli

5Bu üzerinde cismin devindiði eðri demektir [yol-eðrisi, Bahnkurve].
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olarak yerini deðiþtirse de böylelikle bir çevrim yapmaz). Setten gözlendiði
biçimiyle havada doðru bir çizgide ve biçimdeþ olarak bir kuzgun uçuyor olsun.
Eðer yol almakta olan demiryolu vagonundan gözlersek, kuzgunun devimi hiç
kuþkusuz baþka bir hýzda ve baþka bir yönde bir devimdir; ama gene de doðru
çizgide ve biçimdeþtir. Soyut olarak anlatýldýðýnda diyebiliriz ki: Eðer bir m
kütlesi bir K koordinat dizgesi ile baðýntý içinde doðru bir çizgide ve biçimdeþ
olarak devinirse, o zaman ikinci bir K´ dizgesine göreli olarak da doðru bir
çizgide biçimdeþ bir yolda devinir, yeter ki ikincisi K açýsýndan biçimdeþ bir
öteleme devimini yerine getiriyor olsun. Önceki paragrafta açýklananlara göre
buradan þunlar çýkar:

Eðer K bir GALÝLEO koordinat dizgesi ise, o zaman K karþýsýnda biçimdeþ bir
öteleme devimi durumunda olan her baþka K´ koordinat dizgesi bir GALÝLEO
koordinat dizgesidir. K´ açýsýndan GALÝLEO-Newton Mekaniðinin yasalarý tam
olarak K açýsýndan olduðu gibi geçerlidir.

Ýlkeyi þöyle anlattýðýmýzda genellememizde bir adým daha ileri gitmiþ oluruz:
Eðer, K´ dizgesi K dizgesi açýsýndan biçimdeþ ve çevrimsiz olarak devinen bir
koordinat dizgesi ise, o zaman doða olaylarý K´ açýsýndan da tam olarak K
açýsýndan olduðu gibi ayný evrensel yasalara göre yer alýrlar. Bu bildirime �
Görelilik Ýlkesi� deriz (dar anlamda).

Tüm doðal olaylarýn klasik mekaniðin yardýmý ile temsil edilebilecekleri
kanýsýnda olduðumuz sürece, bu görelilik ilkesinin geçerliðinden kuþku duya-
mazdýk. Ama elektrodinamik ve optikteki yeni geliþmelerle, klasik mekaniðin
tüm doðal olaylarýn fiziksel betimlemesi için bir temel olarak yeterli olmadýðý
giderek daha çok açýða çýktý. Böylelikle görelilik ilkesinin geçerliði sorusu
tartýþmaya daha da uygun bir duruma geldi, ve bu soruya yanýtýn olumsuz ola-
bileceði olanaksýz görünmedi.

Gene de baþýndan bu yana görelilik ilkesinin geçerliðinden yana oldukça
aðýr basan iki genel olgu vardýr. Klasik mekaniðin tüm fiziksel görüngülerin
kuramsal sunuluþu için yeterince geniþ bir temel saðlamamasýna karþýn, gene
de ondan yana oldukça önemli bir gerçeklik deðeri kabul edilmelidir; çünkü
bize gök cisimlerinin olgusal devimlerini hayranlýk verici bir incelikle sunar.
Görelilik ilkesi öyleyse Mekaniðin alanýnda her durumda büyük bir saðýnlýkla
geçerli olmalýdýr. Ama böylesine büyük bir genellikteki bir ilkenin bir görüngü
alanýnda böyle bir saðýnlýk düzeyinde geçerli iken gene de bir baþkasý karþýsýnda
iþlememesi a priori çok az olasýdýr.

Þimdi ikinci uslamlamaya geçiyoruz ki, buna sonra bir kez daha geri döne-
ceðiz. Eðer görelilik ilkesi (dar anlamdaki) geçerli deðilse, o zaman birbirleri
ile göreli olarak biçimdeþ devimde olan K, K´, K´´ vb. GALÝLEO koordinat
dizgeleri doða olaylarýnýn betimlemesi için eþdeðerli olmayacaklardýr. O zaman
doða yasalarýný ancak tüm GALÝLEO koordinat dizgeleri arasýnda belirli bir devim
durumunda olan birinin (K0) gönderme-cismi olarak seçilmesi koþuluyla
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özellikle yalýn ve doðal olarak formüle edilebilir olduklarýný düþünmekten baþka
türlü yapmamýz güçtür. O zaman bu dizgeye (doða olaylarýný betimlemedeki
üstünlüklerinden ötürü), haklý olarak �saltýk dinginlikte� ve geri kalan GALÝLEO
K dizgelerine ise �devimde� derdik. Örneðin eðer demiryolu setimiz K0 dizgesi
olmuþ olsaydý, o zaman demiryolu vagonumuz bir K dizgesi olurdu ki, onun
açýsýndan K0 açýsýndan olandan daha az yalýn yasalar geçerli olurdu. Bu daha
az yalýnlýk K vagonunun K0 karþýsýnda (e.d. �edimsel olarak�) devimde olmasý
olgusuna baðlý olurdu. K ile göreli olarak formüle edilmiþ olan bu genel doða
yasalarýnda vagonun gidiþ hýzýnýn büyüklük ve yönü zorunlu olarak bir rol
oynayacaktýr. Örneðin ekseni gidiþ yönüne koþut yerleþtirilmiþ bir org borusunun
çýkardýðý notanýn eðer borunun ekseni bu yöne dik yerleþtirilmiþ olsaydý çýkacak
olandan ayrý olacaðýný bekleyebiliriz. Þimdi güneþ çevresindeki yörünge
deviminden ötürü dünyamýz saniyede yaklaþýk 30 km hýzla yol alan bir demir-
yolu vagonuna benzetilebilir. Buna göre görelilik ilkesinin geçersizliði duru-
munda dünyanýn herhangi bir kýpýdaki deviminin yönünün doða yasalarýna
girmesi, ve dolayýsýyla fiziksel dizgelerin davranýþlarýnda uzayda dünya karþý-
sýndaki yönelimlerine baðýmlý olmalarý beklenirdi. Çünkü dünyanýn dönme
deviminin hýzýnýn yönünde yýl boyunca yer alan deðiþimden ötürü, dünya bütün
yýl boyunca varsayýmsal K0 dizgesine göreli olarak dinginlikte olamaz. Bununla
birlikte, en dikkatli gözlemler bile hiçbir zaman dünyasal fiziksel uzayýn bu tür
eþyönsüzlüðünü, e.d. deðiþik yönlerin fiziksel bir eþdeðersizliðini göstermiþ
deðildir. Bu görelilik ilkesinden yana güçlü bir uslamlamadýr.

§ 6 Klasik Mekaniðe Göre Hýzlarýn Toplamý Teoremi

Sýk sýk sözünü ettiðimiz demiryolu vagonu raylar boyunca deðiþmez bir v hýzý
ile yol almaktadýr. Demiryolu vagonunda bir adam vagonu uzunlamasýna ve
dahasý gidiþ yönünde bir w hýzý ile yürüyerek geçer. Gidiþi sýrasýnda adam sete
göreli olarak ileriye doðru ne denli çabuk, baþka bir deyiþle, hangi W hýzý ile
gider? Biricik olanaklý yanýt þu irdelemeden çýkýyor gibi görünür:

Eðer adam bir saniye boyunca dingin kalacak olsaydý, sete göreli olarak
vagonun gidiþ hýzýna eþit bir v uzaklýðý kadar ilerlemiþ olurdu. Ama yürüdüðü
için bu saniye içinde bundan baþka gerçekte vagona göreli olarak, ve dolayýsýyla
ayrýca sete göreli olarak, yürüyüþünün hýzýna eþit bir w uzunluðu kadar daha
yol alýr. Böylece söz konusu saniyede sete göreli olarak toplam

W = v + w

uzunluðunu geride býrakýr. Daha sonra klasik mekaniðe uygun düþen hýz
toplamlarý teoremini anlatan bu düþüncenin baþýný dik tutamayacaðýný göreceðiz;
baþka bir deyiþle, yukarýda belirtilen yasa gerçekte doðru deðildir. Ama þimdilik
doðruluðu üzerine davranacaðýz.
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§ 7 Iþýðýn Yayýlým Yasasýnýn Görelilik Ýlkesi Ýle Görünürdeki Baðdaþmazlýðý

Fizikte neredeyse ýþýðýn boþ uzayda yayýlmasýný belirleyen yasadan daha yalýný
yoktur. Her okul çocuðu bilir ya da bildiðine inanýr ki, bu yayýlma doðru bir
çizgide c = 300.000 km/sn hýzý ile yer alýr: Her ne olursa olsun, büyük bir
saðýnlýkla bu hýzýn tüm renkler için ayný olduðunu biliriz; çünkü durum böyle
olmasaydý, bir duraðan yýldýzýn karanlýk komþusu tarafýndan örtülmesi sýrasýnda
deðiþik renkler için yayým-minimumu [Emissionsminimum] eþzamanlý olarak
gözlenemezdi. Çifte-yýldýzlarýn gözlemine yönelik benzer bir irdeleme yoluyla,
Hollandalý gökbilimci DE SITTER de ýþýðýn iletilme hýzýnýn ýþýk yayan cismin
devim hýzýna baðýmlý olamayacaðýný gösterdi. Bu yayýlma hýzýnýn �uzaydaki�
yöne baðýmlý olduðu sayýltýsý kendinde olasýlýk dýþýdýr.

Kýsaca, c ýþýk hýzýnýn (boþlukta) deðiþmezliði yalýn yasasýna okul çocuðunun
haklý olarak inandýðýný varsayalým! Bu yalýn yasanýn inceden inceye ölçüp biçen
fizikçiyi en büyük düþünsel güçlüklere düþürmüþ olduðu kimin kafasýndan
geçerdi? Bu güçlükler kendilerini þöyle gösterirler.

Doðallýkla ýþýðýn yayýlým sürecini baþka her süreç gibi katý bir gönderme-
cismi ile (koordinat dizgesi) iliþkilendirmeliyiz. Böyle bir dizge olarak yine
setimizi seçelim. Üstündeki havanýn pompalanýp uzaklaþtýrýlmýþ olduðunu
düþüneceðiz. Eðer bir ýþýk ýþýný set boyunca gönderilecek olursa, yukarýdakilere
göre ýþýnýn ucu sete göreli olarak c hýzý ile iletilir. Demiryolu vagonumuz yine
raylar üzerinde v hýzý ile, ve dahasý ýþýk ýþýný ile ayný yönde ama doðallýkla çok
daha yavaþ olarak yol alýr. Iþýk ýþýnýnýn vagona göreli olarak yayýlma hýzýný
araþtýralým. Kolayca görüldüðü gibi burada önceki kesimdeki irdeleme yolu
uygulamaya koyulabilir; çünkü vagona göreli olarak yürüyen adam ýþýk ýþýnýnýn
rolünü oynar. Adamýn sete göreli W hýzýnýn yerini burada ýþýðýn sete göreli hýzý
almýþtýr; w ýþýðýn vagona karþý aranan hýzýdýr, ve böylece onun için

w = c � v

sonucunu elde ederiz. Bir ýþýk ýþýnýnýn vagona göreli yayýlým hýzý böylece c�den
daha küçük çýkar.

Ama bu sonuç § 5�te sunulan görelilik ilkesini çiðner. Çünkü boþlukta ýþýðýn
yayýlma hýzý, baþka her genel doða yasasý gibi, görelilik ilkesine göre, gönderme-
cismi olarak demiryolu vagonu için gönderme-cismi olarak raylar için olanla
ayný olmalýdýr. Ama, yukarýdaki irdelememize göre bu olanaksýz görünür. Eðer
her ýþýk ýþýný sete göreli olarak c hýzý ile yayýlýyorsa, o zaman tam bu nedenle
öyle görünür ki ýþýðýn yayýlma hýzý yasasý vagona göreli olarak baþka türlü
olmalýdýr � ki görelilik ilkesi ile çeliþir.

Bu ikilem karþýsýnda ya görelilik ilkesinden ya da boþlukta ýþýðýn yayýlmasý
üzerine yalýn yasadan vazgeçmek kaçýnýlmaz görünür. Bu noktaya dek tartýþmayý
dikkatle izlemiþ olan okur hiç kuþkusuz doðallýðý ve yalýnlýðý ile düþüncemize
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kendini neredeyse karþý çýkýlamaz bir yolda dayatan görelilik ilkesinin dimdik
ayakta durmasýný, ama boþlukta ýþýðýn yayýlma hýzý yasasýnýn görelilik ilkesine
uygun düþen daha karýþýk bir yasa ile yer deðiþtirmesini bekleyecektir. Ama ku-
ramsal fiziðin geliþimi bu yolda ilerlenemeyeceðini gösterir. Çünkü H. A. LO-
RENTZ�in devinen cisimler ile ilgili elektrodinamik ve optik olaylar üzerine çýðýr
açýcý kuramsal araþtýrmalarý bu alandaki deneyimlerin direnilemez bir zorunlukla
boþlukta ýþýk hýzýnýn deðiþmezliði yasasýný karþý çýkýlamaz bir sonuç olarak alan
bir elektromanyetik olaylar kuramýna götürdüklerini gösterir. Bu nedenle önde
gelen kuramcýlar görelilik ilkesi ile çeliþen hiçbir görgül olgunun bulunamamýþ
olmasýna karþýn bu ilkeyi yadsýmak için daha büyük bir eðilim gösterdiler.

Bu noktada görelilik kuramý içeri girdi. Fiziksel zaman ve uzay kavramlarýnýn
bir çözümlemesi yoluyla, gerçekte görelilik ilkesi ile ýþýðýn yayýlma yasasý ara-
sýnda en küçük bir baðdaþmazlýðýn bile olmadýðý, tersine dizgesel olarak bu
her iki yasaya da sarýlma yoluyla mantýksal olarak karþý çýkýlamaz bir kurama
ulaþýlabileceði açýða çýktý. Daha sonra sözünü edeceðimiz geniþletilmiþ
biçiminden ayýrdetmek için �özel görelilik kuramý� adýný verdiðimiz bu kuram
izleyen sayfalarda temel düþünceleri baðlamýnda sunulacaktýr.

§ 8 Fizikte Zaman Kavramý Üzerine

Demiryolu setimiz üzerinde birbirinden uzak A ve B gibi iki noktada raylara
yýldýrým düþmüþtür. Ve bu iki yýldýrým düþmesinin eþzamanlý olarak yer aldýklarý
önesürümünü ekleyeceðim. Eðer þimdi sana, sevgili okur, bu bildirimde bir
anlam olup olmadýðýný sorarsam, beni kararlý bir �Evet� ile yanýtlayacaksýn.
Ama eðer þimdi senden bildirimin anlamýný bana daha saðýn olarak açýklamaný
isteyecek olursam, biraz düþündükten sonra bu soruya yanýtýn ilk bakýþta
göründüðü denli yalýn olmadýðýný göreceksin.

Belli bir süre sonra belki de kafandan þu yanýt geçecektir: �Bildirimin imlemi
kendinde ve kendi için açýktýr ve daha öte bir açýklamaya gereksinmez; gene
de, eðer somut durumda iki olayýn eþzamanlý olarak yer alýp almadýðýný
gözlemler yoluyla saptama görevini üstlenecek olsaydým, hiç kuþkusuz üzerine
biraz düþünmem gerekirdi.� Ama bu yanýt bana þu nedenle doyum veremez.
Becerikli bir meteoroloðun ince irdelemeler yoluyla yýldýrýmýn A ve B yerlerine
her zaman eþzamanlý olarak düþmesi gerektiðini saptadýðýný varsayarsak, o
zaman bu kuramsal sonucun edimselliðe karþýlýk düþüp düþmediðini sýnama
görevi kendini gösterirdi. �Eþzamanlý� kavramýnýn bir rol oynadýðý tüm fiziksel
bildirimlerde buna andýrýmlý bir durum vardýr. Kavram  fizikçi için ancak onun
somut durumda geçerli olup olmadýðýný saptama olanaðý verildiði zaman varolur.
Böylece eþzamanlýlýðýn öyle bir tanýmý gerekir ki, bu taným bize bu durumda
fizikçinin her iki yýldýrým düþmesinin eþzamanlý olarak yer alýp almadýðýna
deneyler yoluyla karar vermesini saðlayabilecek yöntemi vermelidir. Bu istem
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yerine getirilmedikçe, eðer eþzamanlýlýk bildirimine bir anlam verebildiðime
inanýrsam bir fizikçi olarak (ve hiç kuþkusuz ayrýca fizikçi olmayan biri olarak!)
aldatýlmama izin vermiþ olurum. (Sevgili okurdan bu nokta üzerinde tam bir
kaný oluþturmadýkça daha ileri gitmemesini isteyeceðim.)

Sorun üzerine bir süre düþündükten sonra þimdi eþzamanlýlýðý sýnamak için
þu öneride bulunursun. AB baðlayýcý uzunluðu raylar boyunca ölçülmeli ve
uzunluðun M orta noktasýna bir gözlemci yerleþtirilerek kendisine A ve B yer-
lerinin ikisini de ayný zamanda optik olarak saptamasýna izin veren bir düzenek
(örneðin birbirlerine karþý 90° eðimli iki ayna) saðlanmalýdýr. Eðer gözlemci
iki yýldýrým düþmesini ayný zamanda algýlarsa, o zaman eþzamanlýdýrlar.

Bu öneri çok hoþuma gitti, ama gene de sorunu bütünüyle açýklanmýþ olarak
göremiyorum, çünkü þöyle karþý çýkmaya zorlandýðýmý duyumsuyorum:
�Tanýmýn koþulsuzca doðru olurdu, ama ancak M�deki gözlemcinin yýldýrým
düþmelerini algýlamasýný saðlayan ýþýðýn A → M uzunluðu boyunca B → M
uzunluðu boyunca olan ayný hýzla iletildiðini þimdiden biliyor olsaydým. Ama
bu varsayýmýn bir yoklanýþý ancak zamaný ölçmenin aracý daha þimdiden elimizde
olmuþ olsaydý olanaklý olurdu. Böylece sanki burada mantýksal bir döngüde
deviniyormuþuz gibi görünür.�

Bir süre düþündükten sonra haklý olarak biraz kýnayýcý bir bakýþla bana þunu
söylüyorsun: �Herþeye karþýn tanýmýmý önceki gibi doðru görüyorum, çünkü
gerçekte ýþýk üzerine kesinlikle hiçbir varsayým getirmez. Eþzamanlýlýðýn tanýmý
konusunda ileri sürülecek tek bir istem vardýr, ve bu da tanýmýn her olgusal
durumda bize tanýmlanacak kavramýn geçerli olup olmadýðý konusunda görgül
bir karar sunmasý gerektiðidir. Tanýmýmýn bu istemi karþýladýðý tartýþma götür-
mez. Iþýðýn A → M yolunu geçmek için ve B → M uzunluðunu geçmek için
ayný zamaný gerektirmesi gerçekte ýþýðýn doðasý konusunda bir varsayým ya da
önsav deðil, ama bir eþzamanlýlýk tanýmýna ulaþabilmek için kendi özgür görü-
þüme göre bulabildiðim bir saptamadýr.�

Açýktýr ki bu taným yalnýzca iki olayýn deðil ama dilediðimiz denli çok sayýda
olayýn bildirimine saðýn bir anlam vermek için kullanýlabilir, ve bu olaylarýn
gönderme-cismi (burada demiryolu seti) ile göreli yerlerinden ayrý olarak yapý-
labilir.6 Böylece fizikte �zaman�ýn bir tanýmýna da götürülürüz. Buna göre,
özdeþ yapýmlý saatlerin raylarýn (koordinat dizgesinin) A, B ve C noktalarýna
koyulduklarýný, ve kollarýnýn konumlarýnýn eþzamanlý olarak (yukarýdaki an-
lamda) ayný olduklarý bir yolda ayarlandýklarýný varsayarýz. Bu durumda bir
olayýn �zamaný� ile bu saatlerden olaya (uzaysal) dolaysýzca komþu olan birinin

6Dahasý, varsayýyoruz ki üç A, B ve C olayý deðiþik yerlerde A�nýn B ile ve B�nin C ile eþzamanlý
(yukarýdaki tanýmýn anlamýnda eþzamanlý) olacaðý bir yolda yer aldýðý zaman, A � C olaylar çiftinin
eþzamanlýlýðý için ölçütü de karþýlanmýþ olur. Bu sayýltý ýþýðýn yayýlma yasasý konusunda fiziksel bir
önsavdýr; eðer boþlukta ýþýk hýzýnýn deðiþmezliði yasasýný ileri sürmek olanaklý olacaksa, koþulsuz olarak
onaylanmalýdýr.
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gösterdiði zamaný (kollarýnýn konumunu) anlarýz. Bu yolda ilkede gözleme açýk
her olaya bir zaman-deðeri verilir.

Bu saptama bir fiziksel önsav daha kapsar ki, geçerliðinden karþýt bir görgül
kanýt olmaksýzýn pek kuþku duyulmayacaktýr. Eðer eþit yapýlý iseler tüm bu
saatlerin �eþit hýzla� gittikleri kabul edilmiþtir. Saðýn olarak formüle edersek,
eðer gönderme-cisminin deðiþik yerlerine dinginlikte yerleþtirilen iki saat birinin
kollarýnýn belli bir konumunun ötekinin kollarýnýn ayný konumu ile eþzamanlý
(yukarýdaki anlamda) olacaðý bir yolda ayarlanýrsa, kollarýn eþit konumlarý
bütününde eþzamanlýdýr (yukarýdaki tanýmýn anlamýnda).

§ 9 Eþzamanlýlýðýn Göreliliði  

Buraya dek irdelemelerimizi bir �demiryolu seti� olarak belirttiðimiz belirli
bir gönderme-cismi ile iliþkilendirdik. Çok uzun bir tren raylar üzerinde deðiþ-
mez v hýzý ile ve Þekil 1�de belirtilen yönde yol alýyor olsun. Bu trende yolculuk
eden insanlar belli bir üstünlükle treni katý bir gönderme-cismi (koordinat
dizgesi) olarak kullanacaklardýr; tüm olaylarý tren ile iliþkilendirirler. O zaman
raylar boyunca yer alan her olay trenin belirli bir noktasýnda da yer alýr. Ayrýca
eþzamanlýlýk tanýmý tam olarak sete göre olduðu gibi trene göre de verilebilir.
Ama þimdi doðallýkla þu sorular doðar:

Demiryolu setine göreli olarak eþzamanlý olan iki olay (örneðin A ve B yýl-
dýrým düþmeleri) trene göreli olarak da eþzamanlý mýdýr? Doðrudan doðruya
yanýtýn olumsuz olmasý gerektiðini göstereceðiz.

A ve B yýldýrým düþmeleri set açýsýndan eþzamanlýdýr dediðimiz zaman demek
istediðimiz þey yýldýrýmlarýn düþtüðü A ve B noktalarýndan yayýlan ýþýk ýþýnlarýnýn
birbirleri ile A � B set uzunluðunun M orta noktasýnda karþýlaþtýklarýdýr. Ama
A ve B olaylarý tren üzerindeki A ve B konumlarýna da karþýlýk düþerler. M´ yol
almakta olan tren üzerindeki A � B uzaklýðýnýn orta noktasý olsun. Bu M´
noktasý tam yýldýrým düþmelerinin7 olduðu kýpýda hiç kuþkusuz M noktasý ile
çakýþýr, ama çizgede trenin v hýzý ile saða doðru devinir. Eðer trende M´
noktasýnda oturan bir gözlemci bu hýzý taþýmamýþ olsaydý sürekli olarak M�de

! ! !
v

A M B

M´v tren

demiryolu seti

Þekil 1

7Setten yargýlandýðý gibi.
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kalýrdý, ve o zaman A ve B yýldýrým düþmelerinden yayýlan ýþýk ýþýnlarý ona
eþzamanlý olarak ulaþýr, e.d. bu iki ýþýk ýþýný tam olarak onda karþýlaþýrlardý.
Gerçekte ise (demiryolu setinden yargýlandýðý gibi) gözlemci B�den gelmekte
olan ýþýk ýþýnýna doðru hýzla ilerlemekte, ama bu arada A�dan gelen ýþýk ýþýnýnýn
önünde ilerlemektedir. Bu yüzden gözlemci B�den yayýlan ýþýk demetini A�dan
yayýlandan daha önce görecektir. Demiryolu trenini gönderme-cisimleri olarak
alan gözlemciler öyleyse B yýldýrým düþmesinin A yýldýrým düþmesinden daha
erken yer aldýðý sonucuna varmalýdýrlar. Böylece þu önemli sonuca varýrýz:

Sete göre eþzamanlý olan olaylar trene göre eþzamanlý deðildirler, ve evrik
olarak (eþzamanlýlýðýn göreliliði). Her gönderme-cisminin (koordinat dizgesi)
kendi tikel zamaný vardýr; bir zaman bildiriminin ancak kendisi ile göreli olduðu
gönderme-cismi verildiði zaman bir anlamý vardýr.

Þimdi görelilik kuramýndan önce fizik her zaman sessizce zaman-bildiriminin
saltýk bir imlemi olduðunu, e.d. gönderme-cisminin devim durumundan
baðýmsýz olduðunu varsaymýþtýr. Ama bu sayýltýnýn en yakýn eþzamanlýlýk tanýmý
ile baðdaþmaz olduðunu az önce gördük; eðer bu sayýltýyý gözardý edersek, o
zaman § 7�de geliþtirildiði gibi boþlukta ýþýðýn yayýlma hýzý yasasý ile görelilik
ilkesi arasýndaki çatýþma yiter.

Bu çatýþmaya § 6�nýn þimdi artýk savunulamayacak olan irdelemeleri yoluyla
götürülmüþtük. Orada vagonda bulunan ve vagona göreli olarak saniyede w
uzunluðu boyunca yol alan adamýn ayný uzunluðu sete göreli olarak da bir
saniyede geçtiði vargýsýný çýkarmýþtýk. Ama belirli bir sürecin vagon açýsýndan
gerektirdiði zaman yukarýda yapýlan irdelemelere göre ayný sürecin gönderme-
cismi olarak setten yargýlanan süresine eþit sayýlamayacaðý için, yürümekte
olan adamýn raylara göreli olarak w uzunluðunu setten yargýlandýðý biçimiyle
bir saniyeye eþit olan bir zamanda aldýðý ileri sürülemez.

Bundan baþka, § 6�nýn irdelemeleri ikinci bir sayýltý üzerine daha dayanýr ki,
bu saðýn bir irdelemenin ýþýðýnda keyfi görünür, gerçi görelilik kuramýnýn getiril-
mesinden önce her zaman (sessizce) kabul edilmiþ olsa da.

§ 10 Uzaysal Uzaklýk Kavramýnýn Göreliliði Üzerine

Set boyunca v hýzý ile yol almakta olan trendeki iki belirli noktayý8 irdeleyelim
ve uzaklýklarýný sorgulayalým. Daha þimdiden biliyoruz ki bir uzaklýðýn ölçül-
mesi için uzaklýðýn onunla baðýntý içinde ölçüldüðü bir gönderme-cismi
olmalýdýr. En yalýný trenin kendisini gönderme-cismi (koordinat dizgesi) olarak
kullanmaktýr. Trende yol almakta olan bir gözlemci ölçme-çubuðunu söz gelimi
vagonun zemini boyunca uzanan doðru bir çizgi üzerindeki iþaretli bir noktadan
bir baþkasýna ulaþmak için birçok kez yatýrarak aralýðý ölçer. O zaman bize
çubuðun kaç kez yatýrýlmasý gerektiðini veren sayý aranan uzaklýktýr.

8Söz gelimi birinci ve yüzüncü vagonlarýn ortalarý.
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Uzaklýðýn raylardan yargýlanmasý gerekiyorsa durum deðiþir. Burada þu
yöntem kendini gösterir. Eðer trende aralarýndaki uzaklýðý saptamayý istediðimiz
iki noktaya A´ ve B´ dersek, o zaman bu her iki nokta da set boyunca v hýzý ile
devinirler. Ýlk olarak setin tam þimdi A´ ve B´ noktalarý tarafýndan belirli bir t
zamanýnda�setten yargýlanmak üzere�geçilen A ve B noktalarýný sorgularýz.
Setin bu A ve B noktalarý § 8�de verilen zaman tanýmýna uygun olarak
saptanabilirdirler. Buna göre bu A ve B noktalarýnýn uzaklýðý metre çubuðunun
set boyunca yineleyen iþaretlemeleri ile ölçülür.

Bu son ölçmenin bize birincisi ile ayný sonuçlarý vermesi gerektiði hiçbir
biçimde a priori açýk deðildir. Böylece trenin setten ölçülen uzunluðu trenin
kendisinde ölçmekle elde edilenden ayrý olabilir. Bu durum § 6�nýn görünürde
açýk irdelemesine karþý ileri sürülebilecek ikinci bir karþýçýkýþa götürür. Daha
açýk bir deyiþle, eðer vagondaki adam bir zaman biriminde � trenden ölçülmek
üzere � w uzunluðunu geçerse, o zaman bu uzunluðun � setten ölçülmek
üzere � yine w�ye eþit olmasý gerekmez.

§ 11 LORENTZ-Dönüþümü

Son üç kesimin gözlemlerinin gösterdiði gibi, ýþýðýn yayýlma yasasýnýn § 7�deki
görelilik ilkesi ile görünürdeki baðdaþmazlýðý klasik mekaniðin aklanamaz iki
önsav yoluyla türettiði bir irdelemeden çýkarýlmýþtýr; bu önsavlar þöyledir:
1. Ýki olay arasýndaki zaman-aralýðý gönderme-cisminin devim durumundan

baðýmsýzdýr.
2. Bir katý cismin iki noktasý arasýndaki uzay-aralýðý gönderme-cisminin devim

durumundan baðýmsýzdýr.
Eðer bu önsavlarý düþersek, o zaman § 7�nin ikilemi yiter, çünkü § 6�da

türetilen hýzlarýn toplamý teoremi geçersiz olur. Önümüze boþlukta ýþýðýn yayýlma
yasasýnýn görelilik ilkesi ile baðdaþabilir olmasý olanaðý çýkar. Þu soruya geliriz:
Deneyimin bu iki temel sonucu arasýndaki görünürdeki çeliþkiyi giderebilmek
için § 6�nýn irdelemesini nasýl deðiþtirmemiz gerekir? Bu soru genel bir soruya
götürür. § 6�nýn irdelemesinde hem tren ile göreli hem de set ile göreli yerler
ve zamanlar ortaya çýkar. Bir olayýn yer ve zamaný set açýsýndan bilindiðinde,
olayýn tren açýsýndan yer ve zamaný nasýl bulunur? Bu soruya ýþýðýn boþlukta
iletilmesi yasasýnýn görelilik ilkesi ile çeliþmemesi koþulunda düþünülebilir
bir yanýt var mýdýr? Baþka türlü anlatýrsak: Her ýþýk ýþýnýnýn sete göreli olarak
ve trene göreli olarak c yayýlma hýzýna iye olacaðý bir yolda, tek tek olaylarýn
yerleri ve zamanlarý arasýnda her iki gönderme-cismi ile göreli bir iliþki düþü-
nülebilir mi? Bu soru bütünüyle belirli bir olumlu yanýta, bir olayýn bir
gönderme-cisminden bir baþkasýna geçiþ durumundaki uzay-zaman büyüklükleri
için bütünüyle belirli bir dönüþüm yasasýna götürür.

Buna geçmeden önce, araya þöyle bir irdelemeyi alabiliriz. Þimdiye dek yal-
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nýzca matematiksel olarak bir doðru çizgi iþlevini üstlenmiþ olan set boyunca
yer alan olaylarý irdeledik. Ama § 2�de belirtilen yolda bu gönderme-cismini
yanlara ve yukarýya doðru çubuklardan oluþan bir çerçeve ile öyle bir yolda
uzatýlmýþ olarak düþünebiliriz ki, herhangi bir yerde yer alan bir olay bu çerçeve
ile göreli olarak konumlandýrýlabilir. Andýrýmlý olarak, v hýzý ile yol alan trenin
bütün uzay boyunca ilerlediðini düþünebiliriz, öyle ki ne denli uzakta olursa
olsun her olayýn yeri ikinci çerçeveye göreli olarak da saptanabilir. Bu çerçe-
velerin gerçekte katý cisimlerin içine-iþlenemezliklerinden ötürü her zaman bir-
birlerini yoketmeleri gerektiði olgusunu ilkede bir yanlýþlýða düþmeksizin
gözardý edebiliriz. Böyle her çerçevede birbirine dik üç yüzeyin belirtildiðini
ve �koordinat düzlemleri� (�koordinat dizgesi�) olarak gösterildiðini düþünürüz.
O zaman sete bir K koordinat dizgesi, ve trene bir K´ koordinat dizgesi karþýlýk
düþer. Herhangi bir yerde yer alan olay koordinat düzlemleri üzerine çizilen x,
y, z gibi üç dikey yoluyla K açýsýndan uzaysal olarak ve bir t zaman deðeri
yoluyla zamansal olarak saptanýr. K´ açýsýndan ayný olay karþýlýk düþen ve x, y,
z, t ile doðallýkla çakýþmayan x´, y´, z´, t´ deðerleri ile uzaysal-zamansal olarak
saptanýr. Bu büyüklüklerin fiziksel ölçümlerin sonuçlarý olarak nasýl
anlaþýlacaklarý daha önce ayrýntýlý olarak ortaya koyulmuþtu.

Problemimizin daha saðýn formülasyonu açýk olarak þöyle verilebilir. Bir
olayýn K açýsýndan x, y, z, t büyüklükleri verildiðinde, ayný olayýn K´ açýsýndan
x´, y´, z´, t´ deðerleri nedir? Ýliþkiler öyle seçilmelidir ki, ýþýðýn boþlukta yayýlma
yasasý bir ve ayný ýþýk ýþýný için (ve hiç kuþkusuz her ýþýk ýþýný için) K ve K´
açýsýndan doyurucu olmalýdýr. Bu problem koordinat dizgesinin çizgede (Þekil
2) verilen göreli uzaysal yönelimi için þu denklemler yoluyla çözülür:
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Bu denklem dizgesi �LORENTZ-Dönüþümü� adýyla belirtilir.9

9LORENTZ-Dönüþümünün yalýn bir türetiliþi Ek�te verilmiþtir.
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Ama ýþýðýn yayýlma yasasý yerine eski mekaniðin zamanlarýn ve uzunluklarýn
saltýk karakterine iliþkin örtük varsayýmlarýný temel almýþ olsaydýk, o zaman
bu dönüþüm denklemleri yerine

x´ = x � vt
y´ = y
z´ = z
t´ = t

denklemlerini elde ederdik ki, bu dizge sýk sýk �GALÝLEO-Dönüþümü� olarak
belirtilir. GALÝLEO-Dönüþümü LORENTZ-Dönüþümünden ikincide c ýþýk hýzýnýn
sonsuz büyüklükte bir deðere eþit alýnmasýyla elde edilir.

LORENTZ-Dönüþümüne uygun olarak ýþýðýn boþlukta yayýlma yasasýnýn K
gönderme-cismi için olduðu gibi K´ gönderme-cismi için de geçerli olduðu þu
örnekten kolayca görülebilir. Bir ýþýk sinyali pozitif x-ekseni boyunca
gönderilmiþ olsun, ve ýþýk-uyarýsý

x = ct

denklemine uygun olarak, ve dolayýsýyla c hýzý ile ilerler. LORENTZ-Dönüþümü
denklemlerine göre x ve t arasýndaki bu yalýn baðýntý x´ ve t´ arasýndaki bir
baðýntýyý koþullandýrýr. Gerçekte eðer LORENTZ-Dönüþümünün birinci ve
dördüncü denkleminde x yerine ct deðerini geçirirsek, þunlarý elde ederiz:

K K´
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ki bunlardan bölme yoluyla doðrudan doðruya

x´ = ct´

elde edilir. Iþýðýn yayýlmasý eðer K´ dizgesi ile iliþkilendirilirse bu denkleme
göre yer alýr. Dolayýsýyla K´ gönderme-cismine göreli yayýlma hýzýnýn da c�ye
eþit olduðu görülür. Ne olursa olsun baþka herhangi bir yöne yayýlmakta olan
ýþýk ýþýnlarý için de durum andýrýmlýdýr. Doðallýkla buna þaþýrmamak gerekir,
çünkü LORENTZ-Dönüþümünün denklemleri bu bakýþ açýsýna göre türetilirler.

§ 12 Devinen Çubuklarýn ve Saatlerin Davranýþý

Bir metre-çubuðu K´�nün x´ ekseninde baþlangýcý x´ = 0 noktasýna ve sonu x´ = 1
noktasýna düþeceði bir yolda yerleþtiriyorum. Metre-çubuðun K dizgesine göreli
olarak uzunluðu nedir? Bunu görmek için yalnýzca çubuðun K dizgesine göreli
olarak baþlangýç ve sonunun bu dizgenin belirli bir t zamanýnda nerede yattýðýný
sormamýz gerekir. Bu her iki nokta için LORENTZ-Dönüþümünün birinci denk-
leminden t = 0 zamaný için

bulunur ve bu iki noktanýn arasýnda 22 /1 cv− uzaklýðý vardýr. Ama metre-
çubuk K ile göreli olarak v hýzý ile devinir. Buna göre, v hýzý ile uzunluðunun
yönünde devinen katý metre-çubuðun uzunluðu 22 /1 cv− metre olur. Öyleyse
devinen katý çubuk dinginlik durumunda olan ayný çubuktan daha kýsadýr, ve
ne denli hýzlý devinirse o denli kýsadýr. v = c hýzý için 22 /1 cv− = 0 olacak, ve
daha da büyük hýzlar için kök imgesel olacaktýr. Buradan görelilik kuramýnda
c hýzýnýn bir sýnýr-hýz rolünü oynadýðý sonucunu çýkarýrýz, ki hiçbir edimsel
cisim tarafýndan eriþilemez ya da aþýlamaz.
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c hýzýnýn bir sýnýr-hýz olarak bu rolü hiç kuþkusuz LORENTZ-Dönüþümünün
denklemlerinin kendilerinden çýkar. Çünkü v c�den daha büyük seçilecek olursa,
bunlar anlamsýz olurlar.

Evrik olarak, eðer x-ekseninde K ile göreli olarak dinginlikte olan bir metre-
çubuk düþünmüþ olsaydýk, o zaman, K´ açýsýndan yargýlandýðýnda uzunluðu

22 /1 cv−  olurdu; bu irdelemelerimizin temelinde yatan görelilik ilkesi ile
tam bir anlaþma içindedir.

Dönüþüm denklemlerinden ölçü çubuklarýnýn ve saatlerin fiziksel davranýþlarý
üzerine birþeyler öðrenilmesi gerektiði a priori açýktýr. Çünkü x, y, z, t
büyüklükleri ölçme-çubuklarý ve saatler ile elde edilen ölçme sonuçlarýndan
baþka birþey deðildirler. Eðer GALÝLEO- Dönüþümlerini temel alsaydýk, o zaman
bir çubuðun devimin sonucunda bir kýsalmaya uðradýðýný saptayamazdýk.

Þimdi sürekli olarak K´ açýsýndan baþlangýç noktasýnda (x´ = 0) duran bir
saniyeli-saati irdeleyelim. t´ = 0 ve t´ = 1 bu saatin birbiri ardýna iki vuruþu
olsun. Bu iki vuruþ için LORENTZ-Dönüþümünün birinci ve dördüncü denklem-
leri þunlarý verir:

t = 0
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K açýsýndan yargýlandýðýnda saat v hýzý ile devinir; bu gönderme-cisminden
yargýlandýðýnda, iki vuruþu arasýnda geçen zaman bir saniye deðil, ama
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saniyedir, ve öyleyse biraz daha uzun bir zamandýr. Saat deviminden ötürü
dinginlik durumunda olduðundan biraz daha yavaþ gider. Burada da c hýzý
eriþilmez bir sýnýr-hýz rolünü oynar.

§ 13 Hýzlarýn Toplamý Kuramý
FIZEAU�nun Deneyi

Þimdi uygulamada saatleri ve ölçme-çubuklarýný c ýþýk hýzý karþýsýnda ancak
küçük olan hýzlarla devindirebildiðimiz için, önceki paragraflarýn sonuçlarýný
edimsellik ile doðrudan doðruya karþýlaþtýrmak pek olanaklý deðildir. Öte yandan
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bu sonuçlar okura haklý olarak tuhaf geleceði için, þimdi kuramdan buraya dek
sunulanlardan kolayca türetilebilecek ve deney yoluyla çarpýcý bir yolda
doðrulanan bir baþka sonuç çýkaracaðým.

§ 6�da yöndeþ hýzlarý toplama teoremini klasik mekaniðin önsavlarýndan
ortaya çýktýðý biçimiyle türetmiþtik. Ayný teorem GALÝLEO-Dönüþümünden (§
11) de kolayeca çýkarýlabilir. Vagonda yürüyen adam yerine K´ koordinat
dizgesine göreli olarak

x´ = wt´

denklemine göre devinen bir nokta getiririz. GALÝLEO-Dönüþümünün birinci
ve dördüncü denklemlerinden x´ ve t´ deðerleri x ve t yoluyla anlatýlabilir ve
buna göre

x = (v + w)t

elde edilir. Bu denklem noktanýn K dizgesine karþý (adamýn sete karþý) devim
yasasýndan baþka birþeyi anlatmaz, ve bu hýzý W ile gösterirsek böylece adam §
6�da olduðu gibi þu hýzý kazanýr:

W = v + w.

Ama bu irdelemeyi pekala görelilik kuramý temelinde de sürdürebiliriz. O
zaman

x´ = wt´

denkleminde x´ ve t´ deðerlerini LORENTZ-Dönüþümünün birinci ve dördüncü
denklemleri uygulanarak x ve t yoluyla anlatmak gerekir. O zaman (A) denklemi
yerine þu denklem elde edilir:

,
1

2c
vw
wvW

+

+
=

ki görelilik kuramýna göre yöndeþ hýzlarý toplama teoremine karþýlýk düþer.
Þimdi soru bu iki teoremden hangisinin deneyim karþýsýnda dayanabileceðidir.
Burada parlak fizikçi FIZEAU�nun yarým yüzyýldan daha uzun bir süre önce
yerine getirdiði ve o günden bu yana kimi en iyi deneysel fizikçiler tarafýndan
yinelenerek sonucu konusunda tüm kuþkularýn giderildiði çok önemli bir deney
tarafýndan aydýnlatýlýrýz. Deney þu soruyu ele alýyordu. Iþýk dingin bir sývýda
belirli bir w hýzý ile yayýlýr. Eðer yukarýda sözü edilen sývý boruda v hýzý ile
akýyorsa, ýþýk Þekildeki B borusunda ok yönünde hangi hýzla gider?

Görelilik ilkesi ile tutarlý olarak her durumda varsayacak olduðumuz gibi,
sývý baþka cisimlere göreli olarak devimde olsun ya da olmasýn, sývý ile göreli

(A)

(B)
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olarak ýþýðýn yayýlýmý her zaman ayný w hýzý ile yer alýr. Öyleyse ýþýðýn sývý ile
göreli hýzý ve sývýnýn boru ile göreli hýzý bilindiðinde, ýþýðýn boru ile göreli hýzý
aranýr.

Açýktýr ki burada yine önümüzde § 6�nýn görevi yatar. Boru demiryolu setinin
ya da K koordinat dizgesinin rolünü, sývý vagonun ya da K´ koordinat dizgesinin
rolünü, ve son olarak ýþýk vagonda yürüyen adamýn ya da bu kesimdeki devinen
noktanýn rolünü oynar. Öyleyse eðer W ile boruya göreli olarak ýþýðýn hýzýný
belirtirsek, o zaman bu hýz GALÝLEO-Dönüþümünün ya da LORENTZ-Dönüþümü-
nün edimselliðe karþýlýk düþmesine göre (A) ya da (B) denklemi yoluyla verilir.

Deney10 görelilik kuramýndan türetilen (B) denkleminden yana karar verir,
ve hiç kuþkusuz oldukça saðýn olarak. v akýþ hýzýnýn ýþýðýn yayýlmasý üzerindeki
etkisi ZEEMAN tarafýndan yapýlan çok baþarýlý son ölçümlere göre (B) formülü
tarafýndan yüzde birlik bir saðýnlýkla temsil edilir.

Ama þimdi bu fenomenin bir kuramýnýn görelilik kuramýnýn bildirilmesinden
çok daha önce salt elektrodinamik bir yolda ve özdeðin elektromanyetik yapýsý
üzerine belirli önsavlarýn kullanýmýyla H. A. LORENTZ tarafýndan verildiðini
vurgulamak gerekir. Ama bu durum denemenin görelilik kuramýndan yana belir-
leyici deney olarak tanýtlama gücünü hiçbir biçimde küçültmez. Çünkü baþlan-
gýçtaki kurama temel olan MAXWELL-LORENTZ elektrodinamiði hiçbir biçimde
görelilik kuramý ile karþýtlýk içinde deðildir. Tersine, görelilik kuramý elektro-
dinamikten daha önce birbirinden baðýmsýz olan ve üzerine elektrodinamiðin
kendisinin kurulduðu önsavlarýn þaþýrtýcý yalýnlýktaki bir bileþim ve genelle-
niþleri olarak geliþmiþtir.

§ 14 Görelilik Kuramýnýn Bulgulatýcý Deðeri

Buraya dek sunulan düþünce gidiþi kýsaca þöyle toparlanabilir. Deneyim bir
yandan görelilik ilkesinin (dar anlamda) geçerli olduðu ve öte yandan ýþýðýn
boþlukta yayýlma hýzýnýn bir c deðiþmezine eþit alýnabileceði kanýsýna götür-
müþtür. Bu iki konutlamanýn birleþmesi yoluyla, doða süreçlerini oluþturan
olaylarýn dik açýlý x, y, z koordinatlarý ve t zamaný için dönüþüm yasasý elde
edildi, ve dahasý, GALÝLEO-Dönüþümü deðil, ama (klasik mekanikten ayrý olarak)
LORENTZ-Dönüþümü ortaya çýktý.

!
v

boru

10FIZEAU W = w + v(1 � 1/n2) olduðunu buldu ki, burada n = c/w sývýnýn kýrýlma indeksidir. Öte
yandan v w/c2�nin 1 karþýsýndaki küçüklüðünden ötürü (B) yerine ilk olarak W = (w + v) (1 � v w/c2),
ya da eþit yakýnlýkla w + v(1 � 1/n2) geçirilebilir, ki FIZEAU�nun sonucu ile baðdaþýr.
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Kabul edilmesi olgusal bilgilerimiz tarafýndan aklanan ýþýk yayýlma yasasý
bu düþünce zincirinde önemli bir rol oynadý. Ama bir kez LORENTZ-Dönü-
þümünü elde ettikten sonra, onu görelilik ilkesi ile birleþtirip kuramý þu bildi-
rimde toparlayabiliriz:

Her evrensel doða yasasý öyle oluþmuþ olmalýdýr ki, K kökensel koordinat
dizgesinin x, y, z, t uzay-zaman deðiþkenleri yerine bir K´ koordinat dizgesinin
x´, y´, z´, t´ yeni uzay-zaman deðiþkenleri geçirildiðinde, tam olarak benzer
biçimli bir yasaya geçmelidir � burada üslü ve üssüz büyüklükler arasýndaki
matematiksel baðlantý LORENTZ-Dönüþümü tarafýndan saðlanmak üzere. Kýsaca
formüle edersek: Evrensel doða yasalarý LORENTZ-Dönüþümleri açýsýndan eþ-
deðiþimlidirler.

Bu görelilik kuramýnýn bir doða yasasýna dayattýðý belirli bir matematiksel
koþuldur; bu yolla kuram evrensel doða yasalarýnýn araþtýrýlmasýnda deðerli
bir bulgulatýcý araç olur. Eðer bu koþula karþýlýk düþmeyen evrensel bir doða
yasasý bulunsaydý, o zaman kuramýn temel varsayýmlarýndan en azýndan biri
çürütülmüþ olurdu. Þimdi bu kuramýn bu noktaya dek hangi genel sonuçlar
vermiþ olduðunu görelim.

§ 15 Kuramýn Genel Sonuçlarý

Buraya dek süren açýklamalardan anlaþýldýðý gibi, (özel) görelilik kuramý
elektrodinamikten ve optikten geliþmiþtir. Bu alanlarda kuramýn bildirimlerini
çok deðiþtirmemiþ, ama kuramsal yapýyý, e.d. yasalarýn türetilmesini önemli
ölçüde yalýnlaþtýrmýþ ve � karþýlaþtýrýlamayacak denli daha önemlisi�kurama
dayanak olan birbirinden baðýmsýz önsavlarýn sayýsýný büyük ölçüde azaltmýþtýr.
MAXWELL-LORENTZ kuramýna öyle bir açýklýk derecesi vermiþtir ki, kuram de-
neyin ondan yana çok az inandýrýcý sonuçlar verdiði yerde bile fizikçiler
tarafýndan genel olarak kabul edilir olmuþtur.

Klasik mekanik özel görelilik kuramýnýn istemleri ile uyum içine girebilmek
için ilkin belli bir deðiþki gereksinimi içindeydi. Bu deðiþki gene de özsel olarak
yalnýzca hýzlý devimler için yasalarý ilgilendirir ki, bunlarda özdeðin v hýzlarý
ýþýk hýzý karþýsýnda çok küçük deðildirler. Böyle hýzlý devimleri deneyim bize
yalnýzca elektron ve iyonlarda gösterir; baþka devim durumlarýnda klasik
mekanik yasalarýndan ayrýlmalar kendilerini uygulamada görülebilir kýlama-
yacak denli küçüktürler. Yýldýzlarýn deviminden ilkin genel görelilik kuramýnda
söz edilecektir. Görelilik kuramýna göre m kütleli bir özdeksel noktanýn devim
enerjisi bundan böyle tanýdýk
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2vm

anlatýmý yoluyla deðil, ama
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yoluyla verilir. Bu anlatým v hýzý c ýþýk hýzýna yaklaþýrken sonsuz olur. Öyleyse,
ivme için ne denli büyük enerjiler uygulanýrsa uygulansýn, hýz her zaman c�den
küçük olmalýdýr. Eðer devim enerjisi için anlatýmý bir dizi içinde geliþtirirsek,
þunu elde ederiz:
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Eðer v2/c2 1�den küçükse, bu terimlerden üçüncüsü her zaman klasik
mekaniðin irdelediði biricik terim olan ikinciden küçüktür. Birinci mc2 terimi
hýz kapsamaz, ve dolayýsýyla eðer soru yalnýzca bir nokta-kütlenin enerjisinin
hýza nasýl baðýmlý olduðunu ilgilendiriyorsa irdelemeye girmez. Özsel imle-
minden daha sonra söz edeceðiz.

Özel görelilik kuramýnýn götürdüðü en önemli genel sonuç kütle kavramýný
ilgilendirir. Görelilik öncesi fizik enerjinin sakýnýmý yasasý ve kütle sakýnýmý
yasasý olmak üzere temel olarak önemli iki sakýným yasasý tanýyordu; bu iki
temel yasa birbirinden bütünüyle baðýmsýz görünüyordu. Görelilik kuramý
yoluyla tek bir yasaya kaynaþmýþlardýr. Þimdi bunun nasýl olduðunu ve bu
kaynaþmanýn nasýl anlaþýlacaðýný kýsaca açýmlamamýz gerekiyor.

Görelilik ilkesi enerjinin sakýnýmý yasasýnýn yalnýzca tek bir K koordinat
dizgesi açýsýndan deðil, ama K ile göreli olarak biçimdeþ öteleme-devimi içinde
olan her K´ koordinat dizgesi açýsýndan, kýsaca, her �GALÝLEO koordinat dizgesi�
açýsýndan geçerli olmasýný ister. Böyle iki dizge arasýndaki geçiþ için, klasik
mekanik ile karþýtlýk içinde, LORENTZ-Dönüþümü belirleyicidir.

MAXWELL elektrodinamiðinin temel denklemleri ile baðýntý içinde alýndýk-
larýnda, bu öncüllerden karþýlaþtýrmalý olarak yalýn irdelemeler yoluyla inandýrýcý
bir zorunlukla þunlar doðar: v hýzý ile uçarken süreçte hýzýný deðiþtirmeksizin
ýþýma biçiminde E0 enerjisini üstlenen11 bir cismin enerjisi þu miktarda bir artýþa
uðrar:
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11E0 cisim ile birlikte devinen bir koordinat dizgesinden yargýlandýðý biçimiyle üstlenilen enerjidir.
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O zaman devim enerjisi için yukarýda verilen anlatým açýsýndan cismin aranan
enerjisi þu yolla verilir:
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Cisim öyleyse v hýzý ile devinen m + E0 /c
2 kütleli bir cisim ile ayný enerjiyi

taþýr. Bu yüzden denebilir ki, eðer bir cisim E0 enerjisini üstlenirse, o zaman
süredurumlu kütlesi E0/c

2 kadar artar; bir cismin süredurumlu kütlesi bir deðiþ-
mez deðildir, tersine cismin enerjisinde deðiþime göre deðiþkendir. Bir cisimler
dizgesinin süredurumlu kütlesi doðrudan doðruya enerjisi için ölçü olarak
görülebilir. Bir dizgenin kütle sakýným yasasý enerjinin sakýnýmý yasasý ile çakýþýr
ve ancak dizgenin hiçbir enerji üstlenmemesi ve göndermemesi ölçüsünde
geçerlidir. Enerji için anlatýmý
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biçiminde yazarsak, daha önce dikkatimizi çeken mc2 biçimi cismin E0 enerjisini
kazanmadan önce taþýdýðý12 enerjiden baþka birþey deðildir.

Bu önermenin deneyim ile doðrudan karþýlaþtýrmasý þimdilik sonuçsuzdur,* çünkü
bir dizgede ortaya çýkarabileceðimiz E0 enerji deðiþimi dizgenin süredurumlu
kütlesinde bir deðiþim olarak göze çarpacak denli büyük deðildir. E0/mc2 deðeri
enerji deðiþiminden önce bulunan m kütlesi ile karþýlaþtýrma içinde çok küçüktür.
Kütle sakýnýmý üzerine baðýmsýz geçerliði olan bir yasanýn [klasik mekanik
tarafýndan] baþarýlý olarak saptanabilmesi bu duruma baðlýdýr.

Temel bir önemi olan son bir gözlem daha. Ara olaylar içersinden geçerek
sonlu yayýlma hýzý ile yer alan uzaktan elektrodinamik etki üzerine FARADAY-

12Birlikte devinen bir koordinat dizgesinden yargýlandýðý gibi.
*[Ýng. çeviriye R. W. L. tarafýndan eklenen not: �Temel öðelerin α-parçacýklarý, protonlar, deutronlar,

nötronlar ya da γ-ýþýnlarý ile bombardýmanýndan sonuçlanan çekirdek dönüþüm süreçlerinin ortaya
çýkýþýyla E = mc2 iliþkisi tarafýndan anlatýlan kütle ve enerji eþdeðerliði yeterince doðrulanmýþtýr.
Tepkimeye giren kütlelerin toplamý, bombardýman eden parçacýðýn (ya da fotonun) devim enerjisinin
kütle eþdeðeri ile birlikte, her zaman sonuçtaki kütlelerin toplamýndan daha büyüktür. Ayrým yaratýlan
parçacýklarýn devim enerjilerinin, ya da salýnan elektromanyetik enerjinin (γ-fotonlar) eþdeðer kütlesidir.
Ayný yolda, kendiliðinden daðýlmakta olan bir ýþýn-etkin atomun kütlesi her zaman ortaya çýkan atomlarýn
kütlelerinin toplamýndan yaratýlan parçacýklarýn devim enerjilerinin (ya da foton enerjisinin) kütle
eþdeðeri kadar büyüktür. Çekirdek tepkimelerinde salýnan ýþýnlarýn enerjilerinin böyle tepkimelerin
eþitlikleri ile bileþim içinde yapýlan ölçümleri atom aðýrlýklarýný yüksek bir doðruluk derecesinde sap-
tamayý olanaklý kýlar.�]
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MAXWELL yorumunun baþarýsý fizikçileri NEWTON�un yerçekimi yasasý tipine
uyan dolaysýz, kýpýsal uzaktan etkilerin olmadýðý kanýsýna götürdü. Görelilik
kuramýna göre, uzaktan kýpýsal etkinin ya da sonsuz yayýlma hýzý ile uzaktan
etkinin yeri her zaman ýþýk hýzý ile uzaktan etki tarafýndan alýnýr. Bu durum bu
kuramda c hýzýnýn oynadýðý birincil role baðlýdýr. Ýkinci Bölümde bu sonucun
genel görelilik kuramýnda nasýl bir deðiþkiye uðradýðýný göreceðiz.

§ 16 Özel Görelilik Kuramý ve Deneyim

Özel görelilik kuramýnýn deneyim tarafýndan ne düzeyde desteklendiði sorusunu
yanýtlamak FIZEAU�nun temel deneyi baðlamýnda sözü edilen bir nedenden ötürü
kolay deðildir. Özel görelilik kuramý elektromanyetik görüngüler üzerine
MAXWELL-LORENTZ kuramýndan kristalize olmuþtur. Böylelikle bu elektroman-
yetik kuramýný destekleyen tüm deneyim olgularý görelilik kuramýný destekler.
Burada görelilik kuramýnýn bize duraðan yýldýzlardan gönderilen ýþýðýn dünyanýn
bu duraðan yýldýzlara karþý göreli devimi nedeniyle uðradýðý etkileri deneyim
ile baðdaþma içinde ve aþýrý ölçüde yalýn bir yolda çýkarsama iznini vermesi
olgusundan söz etmeyi özellikle önemli görüyorum. Bu duraðan yýldýzlarýn
görünürdeki yerlerinde dünyanýn güneþ çevresindeki deviminden ötürü yer alan
yýllýk deðiþimi (sapýnç), ve duraðan yýldýzlarýn dünya karþýsýnda göreli devim-
lerinin yarýçap bileþenlerinin [Radialkomponente] bize ulaþan ýþýklarýn renkleri
üzerindeki etkisini ilgilendirir; bu son etki kendini duraðan bir yýldýzdan bize
ulaþan ýþýðýn izge çizgilerinin dünyasal bir ýþýk kaynaðý ile üretilen ayný izge
çizgileri karþýsýndaki küçük bir yerdeðiþiminde anlatýr (DOPPLER ilkesi).
MAXWELL-LORENTZ kuramýndan yana deneysel uslamlamalar � ki tümü de
ayný zamanda görelilik kuramýndan yana uslamlamalardýr � sayýca burada
sunulamayacak denli çoktur. Bunlar gerçekte kuramsal olanaklarý öyle bir yolda
daraltýrlar ki, MAXWELL-LORENTZ kuramýndan baþka hiçbir kuram kendini
deneyim karþýsýnda ileri sürememiþtir.

Ama þimdiye dek saptanan iki sýnýf deneysel olgu vardýr ki, MAXWELL-LO-
RENTZ kuramý tarafýndan ancak kendinde � e.d. görelilik kuramýndan yarar-
lanmaksýzýn � yabancý görünen bir yardýmcý önsavýn getirilmesi yoluyla yorum-
lanabilirler.

Bilindiði gibi, katot ýþýnlarý ve ýþýnetkin tözlerden yayýlan β-ýþýnlarý çok küçük
süredurumlu ve büyük hýzlý negatif elektrikli cisimciklerden (elektronlar) oluþur.
Bu ýþýnlarýn elektrik ve manyetik alanlarýn etkisi altýnda sapmalarýnýn araþtýrýl-
masýyla bu cisimciklerin devim yasalarý oldukça saðýn olarak incelenebilir.

Bu elektronlarýn kuramsal olarak ele alýnýþlarýnda elektrodinamiðin kendi
baþýna doðalarý konusunda hiçbir hesap verememesi gibi bir güçlükle baþa çýk-
mamýz gerekir. Çünkü bir ve ayný iþaretli elektrikli kütleler birbirlerini ittikleri
için, elektronu oluþturan negatif elektrikli kütlelerin birbirlerini karþýlýklý itme-
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lerinin etkisi altýnda daðýlmalarý gerekirdi, hiç kuþkusuz eðer aralarýnda etkin
olan ve doðalarý þimdiye dek bulanýk kalan baþka türden kuvvetler olmamýþ
olsaydý.13 Eðer þimdi elektronu oluþturan elektrikli kütlelerin göreli uzaklýk-
larýnýn elektronun devimi durumunda deðiþmeden kaldýklarýný varsayarsak
(klasik mekaniðin katý anlamýnda), o zaman elektronun deneyim ile baðdaþma-
yan bir devim yasasýna ulaþýrýz. Salt biçimsel irdelemelere dayanarak, elektronun
cisminin devim yönünde 22 /1 cv−  anlatýmý ile orantýlý bir kasýlma devimine
uðradýðý önsavýný getiren ilkin H. A. LORENTZ oldu. Hiçbir elektrodinamik
olgu tarafýndan aklanamayan bu önsav bize son yýllarda deneyimin büyük bir
saðýnlýk ile doðruladýðý devim yasasýný vermiþtir.

Görelilik kuramý elektronun yapý ve davranýþý üzerine herhangi bir özel önsava
gereksinim duymaksýzýn ayný devim yasasýný verir. Olgular, § 13�te gördüðümüz
gibi, FIZEAU�nun deneyi ile andýrým içindedir � bir deney ki sonucu görelilik
kuramý tarafýndan sývýnýn fiziksel doðasý üzerine önsavlar üretilmesi gerek-
meksizin verilir.

Burada deðinilen ikinci olgular sýnýfý dünyanýn uzaydaki deviminin dünyada
yapýlacak deneyler yoluyla saptanýp saptanamayacaðý sorusu ile ilgilidir. Daha
önce § 5�te belirtildiði gibi, tüm bu tür ça balarýn sonuçlarý olumsuz olmuþtur.
Görelilik kuramýnýn ortaya sürülmesinden önce bilimin kendini bu olumsuz
bulgu ile uzlaþtýrmasý iþlerin þimdi tartýþacaðýmýz durumundan ötürü güçtü.
Zaman ve uzay konusunda kalýt alýnan önyargýlar bir gönderme-cisminden bir
baþkasýna geçiþ için GALÝLEO-Dönüþümünün belirleyiciliði konusunda hiçbir
kuþkunun doðmasýna izin vermiyordu. MAXWELL-LORENTZ denklemlerinin bir
K gönderme-cismi için geçerli olduðu kabul edildiðinde, eðer K ve onunla
göreli olarak biçimdeþ devimdeki K´ koordinatlarý arasýnda GALÝLEO-
Dönüþümünün baðýntýlarýnýn bulunduðu kabul edilirse, o denklemlerin K´
gönderme-cismi için geçerli olmadýðý bulunur. Bu yüzden öyle görünür ki,
tüm GALÝLEO koordinat dizgelerinden belirli bir devim durumunda olan biri
(K) fiziksel olarak eþsizdir. Bu sonuç fiziksel olarak K�yi varsayýmsal bir ýþýk-
ethere [Lichtäther] göre dinginlikte gören bir bakýþ açýsýyla yorumlandý. Buna
karþý, K dizgesine karþý devinen tüm K´ koordinat dizgelerinin ethere [Äther]
karþý devinmeleri gerekiyordu. K´�nün ethere (K´ne göreli olarak �ether rüzgarý�)
karþý bu devimine K´ ile göreli olarak geçerli olmalarý gereken daha karýþýk
yasalar yüklendi. Mantýksal olarak, böyle ether rüzgarýnýn dünya ile göreli olarak
da kabul edilmesi gerekiyordu, ve fizikçilerin çabalarý uzun bir süre boyunca
bunu tanýtlamaya yöneldi.

Bunun için MICHELSON baþarýsýzlýða uðrayamayacak gibi görünen bir yol
buldu. Katý bir cisim üzerinde yansýtýcý yüzleri birbirine bakan iki aynanýn
yerleþtirildiðini düþünelim. Bu bütün dizgenin ýþýk-ethere karþý dinginlikte

13Genel görelilik kuramý bir elektronun elektrikli kütlelerinin yerçekimi kuvvetleri yoluyla birarada
tutulacaðý görüþünü imler.
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olmasý durumunda, bir ýþýk ýþýný bir aynadan ötekine ve yine geriye ulaþmak
için bütünüyle belirli bir T zamanýna gereksinir. Ama, eðer aynalarýn yanýsýra
cisim de ethere göreli olarak deviniyorsa, bu süreç için (hesaplama yoluyla)
bir baþka T´ zamaný bulunur. Ve dahasý da var! Hesaplama bu T´ zamanýnýn
ethere karþý verili bir v hýzý durumunda cisim aynalarýn düzlemine dik olarak
devindiði zaman aynalarýn düzlemine koþut olarak devindiði zaman olduðundan
baþka türlü çýktýðýný gösterir. Bu iki zaman süresi arasýnda hesaplanan ayrým
çok küçük olduðu için, MICHELSON ve MORLEY bu ayrýmýn açýkça kendini
göstermesini saðlayacak bir giriþim deneyi yaptýlar. Ama deney fizikçileri büyük
sýkýntýlara düþüren olumsuz bir sonuç verdi. LORENTZ ve FIZ GERALD cismin
ethere karþý deviminin onda devim yönünde bir kasýlmaya yol açtýðýný ve bunun
sözü edilen zaman ayrýmýnýn yitiþinden tam olarak sorumlu olduðunu varsayarak
kuramý bu sýkýntýdan kurtardýlar. § 12�deki açýmlama ile bir karþýlaþtýrma bu
çýkýþ yolunun görelilik kuramýnýn bakýþ açýsýndan da doðru çýkýþ olduðunu
gösterir. Ama iþlerin durumunun görelilik kuramýna göre anlaþýlmasý karþýlaþ-
týrýlamayacak denli daha doyurucudur. Kurama göre ether düþüncesinin geti-
rilmesine yol açmak üzere yeðlenecek hiçbir koordinat dizgesi yoktur,
dolayýsýyla hiçbir ether rüzgarý ve böyle birþeyi kanýtlayacak hiçbir deney yoktur.
Devinen cisimlerin kasýlmalarý burada hiçbir tikel önsav olmaksýzýn kuramýn
iki temel ilkesinden doðar; ve hiç kuþkusuz bu kasýlmayý hiçbir anlam vereme-
yeceðimiz kendinde devim deðil, ama o sýrada seçilen gönderme-cismine karþý
devim belirler. Böylece MICHELSON ve MORLEY ayna dizgesi dünya ile birlikte
devinen bir gönderme dizgesi için deðil ama güneþe göreli olarak dingin bir
gönderme dizgesi için kýsalýr.

§ 17 MINKOWSKI�nin Dört Boyutlu Uzayý

Matematikçi olmayan biri �dört-boyutlu� þeylerden söz edildiðini iþittiðinde
gizemli bir ürperti tarafýndan yakalanýr, bir duygu ki tiyatro hayaleti tarafýndan
üretilenden pek ayrý deðildir. Ve gene de hiçbir anlatým alýþýldýk evrenimizin
dört-boyutlu uzaysal-zamansal bir �sürekli� olmasý anlatýmýndan daha sýradan
deðildir.

Uzay üç-boyutlu bir süreklidir. Bu demektir ki, bir (dingin) noktanýn konu-
munun x, y, z gibi üç sayý (koordinatlar) tarafýndan betimlenmesi olanaklýdýr,
ve bu noktaya �komþu� keyfi bir sayýda nokta vardýr ki, bunlarýn konumlarý x1,
y1, z1 gibi koordinat deðerleri (koordinatlar) tarafýndan betimlenebilir ve bunlar
ilk sözü edilen x, y, z koordinatlarýna dilediðimiz denli yakýn olabilirler. Bu
son özellik nedeniyle bir �sürekli�den, ve koordinat sayýsýnýn üç olmasý nede-
niyle �üç-boyutluluk�tan söz ederiz.

Andýrýmlý olarak, fiziksel olaylarýn MINKOWSKI tarafýndan kýsaca �evren�
olarak sözü edilen evreni doðallýkla zamansal-uzaysal anlamda dört-boyutludur.



Albert Einstein

84

Çünkü evren bireysel olaylardan oluþur ki bunlarýn her biri x, y, z gibi üç uzaysal
koordinat ve bir zamansal koordinat ya da bir t zaman-deðeri tarafýndan
betimlenir. �Evren� bu anlamda da bir süreklidir; çünkü her olay için keyfi bir
sayýda �komþu� (olgusallaþmýþ ya da henüz düþünülebilir) olaylar vardýr ki,
bunlarýn x1, y1, z1, t1 koordinatlarý baþlangýçta irdelenen olayýn x, y, z, t koor-
dinatlarýndan belirsizce küçük bir miktarda ayrýdýr. Evreni bu anlamda dört-
boyutlu bir sürekli olarak görmeye alýþmamýþ olmamýz zamanýn görelilik öncesi
fizikte uzaysal koordinatlara karþý deðiþik ve çok daha baðýmsýz bir rol oynamasý
olgusuna baðlýdýr. Bu yüzden zamaný baðýmsýz bir sürekli olarak ele alma alýþ-
kanlýðýndayýzdýr. Aslýnda klasik fiziðe göre zaman saltýktýr, e.d. gönderme-diz-
gesinin konum ve devim durumundan baðýmsýzdýr. Bu GALÝLEO-Dönüþümünün
son denkleminde (t´ = t) anlatým bulur.

Görelilik kuramýnda �evren�in dört-boyutlu irdeleme yolu gereklidir, çünkü
bu kurama göre zaman LORENTZ-Dönüþümünün

2
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biçimindeki dördüncü denkleminin öðrettiði gibi, baðýmsýzlýðýndan yoksun
býrakýlýr. Çünkü bu denkleme göre iki olayýn K´ açýsýndan ∆t´ zaman ayrýmý
genel olarak yitmez, üstelik ayný olaylarýn K açýsýndan zaman ayrýmlarý ∆t yitse
bile. Ýki olayýn K açýsýndan arý uzaysal uzaklýklarý ikisinin K´ açýsýndan zamansal
uzaklýklarýný sonuç olarak alýr. Ama MINKOWSKI�nin görelilik kuramýnýn biçim-
sel geliþimi için önemli olan buluþu burada yatmaz. Bu dahaçok görelilik kura-
mýnýn dört-boyutlu süreklisinin en belirleyici biçimsel özelliklerinde ÖKLÝDES�in
geometrik uzayýnýn üç-boyutlu süreklisi ile çok kapsamlý bir yakýnlýk göster-
diðinin bilinmesinde yatar.14 Bu yakýnlýðýn kendini bütünüyle gösterebilmesi
için hiç kuþkusuz sýradan zaman koordinatý t yerine onunla orantýlý imgesel

1− ct büyüklüðü geçirilmelidir. Ama o zaman (özel) görelilik kuramýnýn istem-
lerini doyuran doða yasalarý zaman koordinatlarýnýn tam olarak üç uzaysal koor-
dinat gibi rol oynamasýný kabul eden matematiksel biçimleri kabul ederler. Bu
dört koordinat biçimsel olarak tam anlamýyla ÖKLÝDES geometrisinin üç uzaysal
koordinatýna karþýlýk düþer. Ama bu arý biçimsel bilgi yoluyla kuramýn durulukta
olaðanüstü bir kazanç saðlamýþ olmasý gerektiði matematikçi olmayanlara bile
açýk gelmelidir.

Bu yetersiz anýþtýrmalar okura MINKOWSKI�nin bu üç önemli düþüncesinin
yalnýzca bulanýk bir tasarýmýný verebilir � düþünceler ki, temel kavramlarý
daha sonraki sayfalarda geliþtirilecek olan genel görelilik kuramý belki de onlar

14Bkz. Ek�teki biraz daha ayrýntýlý açýmlama.
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olmaksýzýn yalnýzca emekleme aþamasýnda kalacaktý. Ama matematikte dene-
yimli olmayan okur için hiç kuþkusuz güç olan bu konunun daha saðýn bir
anlayýþý ne özel ne de genel görelilik kuramýnýn temel düþüncelerinin anlaþýlmasý
için zorunlu olmadýðýndan, bu konuyu ona yalnýzca bu kitapçýðýn son açýmla-
malarýnda geri dönmek üzere burada býrakýyorum.
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§ 18 Özel ve Genel Görelilik Ýlkesi

Bu noktaya dek tüm irdelemelerin çevresinde döndüðü temel sav özel görelilik
ilkesi, e.d. tüm biçimdeþ devimlerin fiziksel göreliliði ilkesi idi. Ýçeriðini saðýn
olarak bir kez daha çözümleyelim!

Her devimin kavramýna göre yalnýzca göreli devim olarak düþünülmesi
gerektiði tüm zamanlar için açýktý. Sýk sýk kullandýðýmýz o set ve demiryolu
vagonu örneðimiz durumunda, burada yer alan devimin olgusal yaný eþit hakla
þu her iki biçimde de anlatýlabilirdi:

a) Vagon sete göreli olarak devimdedir,
b) Set vagona göreli olarak devimdedir.

Bu bildirimde a) durumunda set, b) durumunda ise vagon gönderme-cismi
olarak hizmet eder. Devimin yalnýzca saptanmasý ya da betimlenmesi söz konusu
olduðunda, devimin bir gönderme-cismi olarak ne ile iliþkilendirildiði ilkede
ilgisizdir. Bu, daha önce belirtildiði gibi, kendiliðinden açýktýr ve �Görelilik
ilkesi� dediðimiz ve araþtýrmamýzýn temeli olarak aldýðýmýz çok daha kapsamlý
anlatým ile karýþtýrýlmasý gerekmez.

Yararlandýðýmýz ilke yalnýzca her olayýn betimlemesi için seti olduðu gibi
vagonu da gönderme-cismi olarak seçebileceðimizi ileri sürmekle kalmaz (çünkü
bu da kendiliðinden-açýktýr). Ýlkemiz dahaçok þunu ileri sürer: Eðer genel doða
yasalarýný deneyimden elde edildikleri gibi formüle edersek, ve bunu

Bölüm Ýki
Genel Görelilik Kuramý Üzerine
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a) seti gönderme-cismi olarak kullanarak,
b) vagonu gönderme-cismi olarak kullanarak

yaparsak, o zaman bu genel doða yasalarý (örneðin mekanik yasalarý ya da
boþlukta ýþýðýn yayýlmasý yasasý) her iki durumda da tam olarak ayný olur. Bu
þöyle de anlatýlabilir: Doða süreçlerinin fiziksel betimlemesi için K, K´ gönder-
me-cisimlerinden biri ötekine karþý üstün bir konumda deðildir. Bu son bil-
dirimin birincisi gibi zorunlu olarak a priori geçerli olmasý gerekmez; �devim�
ve �gönderme-cismi� kavramlarýnda kapsanmaz ve onlardan türetilebilir deðil-
dir, tersine doðruluk ya da yanlýþlýðýna ancak deneyim karar verebilir.

Ama buraya dek hiçbir biçimde tüm K gönderme-cisimlerinin doða yasalarýnýn
formülasyonu ile baðýntý içinde eþdeðerliðini ileri sürmedik. Tuttuðumuz yol
dahaçok þöyleydi. Ýlkin kendisine göreli olarak GALÝLEO ilkesinin geçerli olduðu
türde bir devim durumu olan bir K gönderme-cisminin bulunduðu sayýltýsýndan
yola çýktýk: Kendi baþýna býrakýlan ve tüm geri kalanlardan yeterince uzakta
olan bir nokta-kütle biçimdeþ olarak ve doðru bir çizgide devinir. K (GALÝLEO
gönderme-cismi) ile baðýntý içinde, doða yasalarý olanaklý olduðu ölçüde yalýn
olacaklardý. Ama K dýþýnda K ile göreli olarak doðrusal, biçimdeþ, çevrimsiz
bir devim yerine getiren tüm K´ gönderme-cisimlerine de bu anlamda üstünlük
verilmesi ve doða yasalarýnýn formülasyonunda K ile tam olarak eþdeðer olmalarý
gerekir: Tüm bu gönderme-cisimleri GALÝLEO gönderme-cisimleri olarak
görülecektir. Görelilik ilkesinin geçerliði yalnýzca bu gönderme-cisimleri için
varsayýldý; baþkalarý (baþka türlü devinenler) için deðil. Bu anlamda özel göre-
lilik ilkesinden ya da özel görelilik kuramýndan söz ederiz.

Buna karþýt olarak �genel görelilik ilkesi� ile þu önesürümü anlamayý isteriz:
Tüm K, K´ vb. gönderme-cisimleri, devim durumlarý ne olursa olsun, doða
olaylarýnýn betimlemesi (genel doða yasalarýnýn formülasyonu) için eþdeðerlidir.
Ama gene de belirtmek gerek ki, bu formülasyon, ilkin daha sonra açýða çýkacak
olan nedenlerden ötürü, daha soyut bir formülasyon ile deðiþtirilmelidir.

Özel görelilik ilkesinin getiriliþi aklandýðý için, genelleþtirmeler uðruna çaba-
layan her kafa için genel görelilik ilkesine götüren adýmý göze almak kýþkýrtýcý
görünüyor olmalýdýr. Ama yalýn ve görünürde bütünüyle güvenilir irdeleme
böyle bir giriþimin baþlangýçta umutsuz görünmesine yol açar. Okur daha önce
sýk sýk irdelediðimiz o biçimdeþ olarak ilerleyen demiryolu vagonunda yerini
aldýðýný düþünebilir. Vagon biçimdeþ olarak yol almakta olduðu sürece, yolcu
vagonun gidiþini ayrýmsamayacaktýr. Ve bu nedenledir ki yolcu için durumun
olgularý hiçbir duraksama olmaksýzýn vagonun dinginlikte, ama setin devinmekte
olduðu biçiminde yorumlanabilir. Dahasý, bu yorum özel görelilik ilkesine göre
fiziksel olarak da bütünüyle aklanýr.

Ama þimdi vagonun devimi diyelim ki güçlü bir fren uygulamasý yoluyla
biçimdeþ-olmayan bir devime deðiþtirilirse, yolcu öne doðru karþýlýk düþen
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güçlü bir itilmeye uðrar. Vagonun yavaþlayan devimi kendini cisimlerin yolcu
ile göreli mekanik davranýþlarýnda anlatýr; mekanik davranýþ daha önce irdelenen
durumdakinden ayrýdýr, ve bu nedenle biçimdeþ-olmayan devimdeki vagona
göreli olarak, dinginlikteki ya da biçimdeþ devimdeki vagona göreli olan ayný
mekanik yasalarýn geçerli olmasý olanaksýz görünür. Her durumda açýktýr ki,
biçimdeþ-olmayan devimdeki vagona göreli olarak GALÝLEO ilkesi geçerli
deðildir. Buna göre ilkin genel görelilik ilkesine karþýt olarak biçimdeþ-olmayan
devime bir tür saltýk fiziksel olgusallýk vermek zorunda olduðumuzu duyuyoruz.
Ama aþaðýda birazdan bu vargýnýn geçerli olmadýðýný göreceðiz.

§ 19 Yerçekimi Alaný

�Niçin kaldýrýp býraktýðýmýz bir taþ yeryüzüne düþer?� sorusuna verilen yanýt
genellikle þudur: �Çünkü yeryüzü tarafýndan çekilir.� Modern fizik yanýtý aþa-
ðýdaki nedenlerle biraz baþka türlü formüle eder. Elektromanyetik fenomenlerin
daha saðýn incelemesi uzaktan dolaysýz etkinin olmadýðý kavrayýþýna götür-
müþtür. Örneðin bir mýknatýs bir demir parçasýný çekerse, mýknatýsýn boþ ara
uzay içersinden demir üzerinde doðrudan etkide bulunduðu gibi bir görüþle
yetinemeyiz, ama, FARADAY�ýn yaptýðý gibi, mýknatýsýn her zaman onu çevre-
leyen uzayda fiziksel olarak olgusal olan ve �manyetik alan� olarak belirtilen
birþeye yol açtýðý düþünülür. Bu manyetik alan kendi payýna yine demir parçasý
üzerinde etkide bulunur, ve böylece bu demir parçasý mýknatýsa doðru devinmeye
çabalar. Bu kendinde keyfi ara-kavramýn nasýl aklanacaðý konusunu burada
tartýþmayý istemiyoruz. Yalnýzca þunu belirtebiliriz ki, onun yardýmýyla elektro-
manyetik fenomenler, özellikle elektromanyetik dalgalarýn yayýlmasý, kuramsal
olarak onsuz olacak olduðundan çok daha doyurucu bir yolda tasarýmlanabilir.
Yerçekiminin etkileri de andýrýmlý bir yolda anlaþýlacaktýr.

Yeryüzünün taþ üzerindeki etkisi dolaylý olarak yer alýr. Yeryüzü kendi çevre-
sinde bir yerçekimi alaný üretir. Bu taþ üzerinde etkili olur ve onun düþme
devimine yol açar. Etkinin bir cisim üzerindeki gücü, deneyim yoluyla bildiðimiz
gibi, bütünüyle belirli bir yasaya göre yeryüzünden uzaklaþtýkça azalýr. Bizim
bakýþ açýmýza göre bu þu demektir: Yerçekimi alanýnýn uzaysal özelliklerini
yöneten yasa, yerçekimi etkisinin etkin cisimlerden uzaklýk ile azalmasýný doðru
olarak temsil edebilmek için, bütünüyle belirli bir yasa olmalýdýr. Bu aþaðý
yukarý þöyle tasarýmlanýr: Cisim (örneðin yeryüzü) yakýn çevresinde doðrudan
doðruya bir alan üretir; alanýn daha büyük uzaklýktaki gücü ve yönü böylece
yerçekimi alanlarýnýn kendilerinin uzaysal özelliklerini yöneten yasa yoluyla
belirlenir.

Elektriksel ve manyetik alanlarla karþýtlýk içinde, yerçekimi alaný [Gravi-
tationsfeld] oldukça dikkate deðer bir özellik gösterir ki, bu aþaðýdaki noktalar
açýsýndan temel önemdedir. Yalnýzca yerçekimi-alanýnýn [Schwerefeld] etkisi
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altýnda devinen cisimler bir ivmeye uðrarlar ki, cismin ne özdeðine ne de fiziksel
durumuna en küçük bir biçimde baðýmlý deðildir. Örneðin bir parça kurþun ve
bir parça tahta, eðer ilk hýz olmaksýzýn ya da ayný ilk hýzla býrakýlýrlarsa, yerçekimi-
alanýnda (havasýz uzayda) tam olarak ayný yolda düþerler. Bu çok saðýn olarak
geçerli yasa aþaðýdaki irdeleme temelinde baþka türlü de formüle edilebilir.

NEWTON�un devim yasasýna göre

(Kuvvet) = (süredurumlu kütle) · (ivme)

ki burada �süredurumlu kütle� ivmelenen cismin kendine özgü bir deðiþmezidir.
Eðer þimdi yerçekimi ivmelendirici kuvvet ise, o zaman

(Kuvvet) = (yerçekimsel kütle) · (yerçekimi alanýnýn yeðinliði)

ki burada �yerçekimsel kütle� benzer olarak cisim için kendine özgü bir deðiþ-
mezdir. Bu iki iliþkiden þu çýkar:

)(
)(
)()( yeðinliðialanýnýn  yerçekimi

küleu süreduruml
kütle lyerçekimseivme •=

Þimdi, deneyimin gösterdiði gibi, verili bir yerçekimi-alanýnda ivme cisimlerin
doðasýndan ve durumundan baðýmsýz olarak her zaman ayný olacaksa, o zaman
yerçekimli kütlenin süredurumlu kütleye oraný benzer olarak tüm cisimler için
ayný olmalýdýr. Öyleyse bu iliþki birimlerin uygun bir seçimi yoluyla 1 yapýlabilir;
o zaman þu ilke geçerlidir: Bir cismin yerçekimli kütlesi ve süredurumlu kütlesi
birbirine eþittir.

Bugüne dek mekanik bu önemli önermeyi hiç kuþkusuz kaydetmiþ, ama
yorumlamamýþtýr. Doyurucu bir yorum ancak þunu kabul edersek ortaya çýka-
bilir: Cismin ayný niteliði kendini koþullara göre �süredurum� olarak ya da
�yerçekimi� olarak belirtir. Durumun gerçekte ne düzeye dek böyle olduðunu,
ve bu sorunun genel görelilik konutlamasý ile nasýl baðýntýlý olduðunu sonraki
kesimde göstereceðiz.

§ 20 Genel Görelilik Konutlamasý Ýçin Kanýt Olarak Süredurumlu ve
Yerçekimli Kütlenin Eþitliði

Boþ uzayýn geniþ ve yýldýzlardan ve büyük kütlelerden öyle uzak bir parçasýný
düþünüyoruz ki, önümüzde yeterli bir saðýnlýkla GALÝLEO�nun temel ilkesinin
öngördüðü durum vardýr. O zaman bu evren parçasý için öyle bir GALÝLEO
gönderme-cismi seçmek olanaklýdýr ki, ona göreli olarak dingin noktalar dingin-
likte ve devinen noktalar sürekli olarak doðru bir çizgide biçimdeþ devimde
kalýrlar. Gönderme-cismi olarak bir oda þeklinde büyükçe bir kutu düþünelim;
içinde aygýtlarla donatýlý bir gözlemci bulunuyor olsun. Bu gözlemci için
doðallýkla hiçbir yerçekimi/aðýrlýk yoktur. Zemine karþý en hafif bir vuruþ duru-
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munda yavaþça odanýn tavanýna doðru yükselmeyi istemiyorsa, kendini iplerle
zemine baðlamalýdýr.

Odanýn tavanýnýn ortasýna dýþarýdan ipli bir kanca tutturulmuþtur ve þimdi ne
tür olduðu bizim açýmýzdan ilgisiz bir varlýk deðiþmez bir kuvvetle bu ipi çek-
mektedir. O zaman kutu gözlemci ile birlikte biçimdeþ ivmeli bir yükselme ile
�yukarýya� doðru uçmaya baþlar. Hýzlarý zamanýn geçiþiyle inanýlmaz bir artýþa
ulaþacaktýr � yeter ki tüm bunlarý bir iple çekilmeyen bir baþka gönderme-
cisminden gözlüyor olalým.

Ama kutudaki insan süreci nasýl gözler? Kutunun ivmesi zemininin tepkisi
yoluyla ona iletilecektir. Öyleyse zemine boylu boyunca yatmayý istemiyorsa,
bu basýncý ayaklarý aracýlýðýyla üstlenmelidir. O zaman kutuda tam olarak dün-
yamýzda birinin evinin bir odasýnda durduðu gibi durur. Eðer önceden elinde
tuttuðu bir cismi býrakacak olursa, kutunun ivmesi bundan böyle cisme
iletilmeyecek, ve bu nedenle cisim ivmelenen bir göreli devimle kutunun ze-
minine yaklaþacaktýr. Dahasý, gözlemci deney için bir cisim olarak neyi kulla-
nýrsa kullansýn cismin kutunun zeminine doðru ivmesinin her zaman ayný büyük-
lükte olduðu kanýsýný edinecektir.

Öyleyse kutudaki insan son kesimde sözü edildiði biçimiyle yerçekimi alanýna
iliþkin bilgisine dayanarak kendini kutu ile birlikte büyük ölçüde deðiþmez bir
yerçekimi-alanýnda bulduðu sonucuna varacaktýr. Hiç kuþkusuz bir an için kutu-
nun bu yerçekimi-alanýnda düþmemesine þaþýracaktýr. Ama sonra tavanýn orta-
sýndaki kancayý ve ona baðlý gergin ipi görür, ve kutunun yerçekimi-alanýnda
dinginlikte asýlý olduðu sonucuna varýr.

Ona gülüp vargýsýnda yanýlgýya düþtüðünü mü söylememiz gerekir? Eðer
tutarlý kalmayý istiyorsak sanýrým bunu yapmamalýyýz; tersine, durumu anlayýþ
yolunun ne usu ne de tanýdýk mekanik yasalarýný çiðnemediðini kabul etmeliyiz.
Kutunun ilk irdelenen GALÝLEO uzayýna karþý ivmelenmesine karþýn, gene de
onu dingin olarak görebiliriz. Öyleyse görelilik ilkesini birbirlerine göreli olarak
ivmelenen gönderme-cisimlerine geniþletmek için iyi bir nedenimiz vardýr, ve
böylece genelleþtirilmiþ görelilik konutlamasýndan yana güçlü bir uslamlama
kazanmýþ oluruz.

Bu kavrayýþ yolunun olanaðýnýn yerçekimi-alanýnýn tüm cisimlere ayný ivmeyi
verme temel özelliði üzerine, ya da � ki yine ayný anlama gelir � süredurumlu
ve yerçekimli kütlelerin eþitliði ilkesi üzerine dayandýðýný dikkatle belirtmeliyiz.
Eðer bu doða yasasý varolmasaydý, o zaman ivmelenen kutudaki insan çevre-
sindeki cisimlerin davranýþlarýný bir yerçekimi alaný varsayýmý yoluyla yorumla-
yamaz, ve kendi gönderme-cismini �dingin� bir gönderme-cismi olarak varsay-
mada hiçbir deneyim zemininde aklanamazdý.

Kutudaki insanýn kutu tavanýnýn iç yanýna bir ip ve bunun serbest ucuna bir
cisim baðladýðýný varsayalým. Bu yolla ipin gerili durumda �dikey� olarak asýl-
masý saðlanacaktýr. Ýpteki gerilimin nedenini soracaðýz. Kutudaki insan þöyle



Genel Görelilik Kuramý

91

yanýtlayacaktýr: �Asýlý cisim yerçekimi-alanýnda aþaðýya doðru bir kuvvete uðrar,
ve bu ipin gerilmesi yoluyla dengede tutulur; ipteki gerilimin büyüklüðü için
ölçüyü asýlý cismin yerçekimli kütlesi belirler.� Ama öte yandan uzayda serbestçe
yüzen bir gözlemci ise durumu þöyle yorumlayacaktýr: �Ýp kutunun ivmeli devi-
mine katýlmaya zorlanýr ve devimi ona baðlý cisme aktarýr. Ýpin gerilimi ancak
cismin ivmelenmesini saðlayabilecek denli büyüktür. Ýpteki gerilimin büyüklüðü
için ölçüyü cismin süredurumlu kütlesi belirler.� Bu örneklerden görürüz ki,
görelilik ilkesini geniþletmemiz süredurumlu ve yerçekimli kütlelerin eþitliði
ilkesinin zorunluðunu imler. Böylelikle bu ilkenin fiziksel bir yorumu elde
edilir.

Ývmelenen kutunun irdelenmesinden görülür ki, bir genel görelilik kuramý
yerçekimi yasasý üzerine önemli sonuçlar getirmelidir. Gerçekte, genel görelilik
düþüncesinin tutarlý bir sürdürülüþü yerçekimi alaný tarafýndan doyurulan yasalar
vermiþtir. Gene de burada okuru bu irdelemelerin imlediði bir yanlýþ anlamaya
karþý önceden uyarmalýyým. Kutudaki insan için bir yerçekimi alaný vardýr,
üstelik ilk seçilen koordinat dizgesi için böyle birþeyin olmamýþ olmasýna karþýn.
Þimdi kolayca sanýlabilir ki, bir yerçekimi alanýnýn varoluþu yalnýzca görünürde
bir varoluþ olacaktýr. Yine düþünülebilir ki, ne tür bir yerçekimi alaný bulunursa
bulunsun, her zaman kendisi açýsýndan hiçbir yerçekimi alanýnýn varolmadýðý
bir baþka gönderme-cismi seçilebilir. Ama bu hiçbir biçimde tüm yerçekimi
alanlarý için deðil, tersine yalnýzca bütünüyle özel bir yapýda olanlar için geçer-
lidir. Böylece örneðin oradan gözlemlendiðinde yeryüzünün yerçekimi alanýnýn
(bütün uzamý içinde) yiteceði türde bir gönderme-cismi seçmek olanaksýzdýr.

Þimdi § 18�in sonundaki genel görelilik ilkesine karþý getirdiðimiz uslamla-
manýn niçin tanýtlayýcý olmadýðýný görebiliriz. Hiç kuþkusuz fren yapan demir-
yolu vagonunda bulunan gözlemci frenlemenin sonucunda öne doðru bir itilme
duyar, ve bunda vagonun deviminin biçimdeþliðini yitirdiðini ayrýmsar. Ama
hiç kimse onu itilmeyi vagonun �edimsel� bir ivmesine baðlamaya zorlamaz.
Deneyimini þöyle de yorumlayabilir: �Benim gönderme-cismim (vagon) sürekli
olarak dinginlikte kalýr. Ama (frenleme dönemi sýrasýnda) onunla göreli olarak
öne doðru yönelik ve zamansal olarak deðiþken bir yerçekimi-alaný vardýr. Bu
alanýn etkisi altýnda set yeryüzü ile birlikte biçimdeþ olmayan öyle bir yolda
devinir ki, bunlarýn baþlangýçtaki geriye doðru yönelik hýzlarý sürekli olarak
azalýr. Bu aðýrlýk alaný gözlemcinin itilmesini de ortaya çýkaran þeydir.�

§ 21 Klasik Mekaniðin ve Özel Görelilik Kuramýnýn Temelleri Ne Ölçüde
Elveriþsizdir?

Daha önce yineleyerek anýmsatýldýðý gibi, klasik mekanik þu ilkeden yola çýkar:
Baþka özdeksel noktalardan yeterince uzak özdeksel noktalar doðru çizgide ve
biçimdeþ olarak devinirler ya da dinginlik durumunda kalýrlar. Yine sýk sýk
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vurguladýðýmýz gibi, bu temel yasa yalnýzca benzersiz belli devim durumlarýnda
olan ve birbirlerine göre biçimdeþ öteleme devimi içinde bulunan K gönderme-
cisimleri için geçerli olabilir. Baþka K´ gönderme-cisimleri için ilke geçerli
deðildir. Dolayýsýyla klasik mekanikte olduðu gibi özel görelilik kuramýnda da
kendisine göreli olarak doða yasalarýnýn geçerli olduðu K gönderme-cismi ve
kendisine göreli olarak doða yasalarýnýn geçerli olmadýðý K´ gönderme-cismi
arasýnda ayým yapýlýr.

Ama tutarlý düþünen hiçbir insan iþlerin bu durumu ile doyum bulamaz. Þunu
soracaktýr: �Belli gönderme-cisimlerinin (ya da bunlarýn devim durumlarýnýn)
baþka gönderme-cisimleri (ya da bunlarýn devim durumlarý) karþýsýnda üstünlük
taþýmalarý nasýl olanaklýdýr? Bu önceliðin zemini nedir? Bu soru ile ne demek
istediðimi açýkça gösterebilmek için bir karþýlaþtýrmadan yararlanacaðým.

Bir havagazý ocaðýnýn önünde duruyorum. Üzerinde birbiri yanýsýra birbiri
ile karýþtýrýlacak denli benzer iki tencere duruyor. Her ikisi de yarý yarýya su ile
doludur. Birinden sürekli olarak buhar kaçtýðýný, ve ötekinden ise kaçmadýðýný
algýlýyorum. Buna þaþýrýyorum, üstelik daha önce bir havagazý ocaðý ve tencere
görmüþ olmasam bile. Þimdi eðer ilk tencerenin altýnda mavi ýþýklý birþey
algýlarsam, ve ötekinin altýnda böyle bir þey yoksa, þaþkýnlýðým sona erer, üstelik
daha önce bir gaz alevini hiç algýlamýþ olmasam bile. Çünkü yalnýzca bu mavimsi
þeyin buharýn kaçýþýna neden olacaðýný, ya da en azýndan neden olmasýnýn
olanaklý olduðunu söyleyebilirim. Ama her iki tencere durumunda da mavi
birþey algýlamazsam, ve birinin sürekli olarak buhar çýkardýðýný ama ötekinin
çýkarmadýðýný görürsem, o zaman iki tencerenin deðiþik davranýþlarý için
sorumlu sayabileceðim herhangi bir durumu algýlayýncaya dek þaþýrmýþ ve
doyumsuz kalýrým.

Andýrýmlý olarak, klasik mekanikte (ya da özel görelilik kuramýnda)
gönderme-cisimlerinin K ve K´ gönderme dizgeleri karþýsýndaki deðiþik
davranýþlarýný kendisine baðlayabileceði olgusal birþeyi boþuna ararým.15

NEWTON bu karþýçýkýþý çok önceden görmüþ ve boþ yere çürütmeye çalýþmýþtý.
Ama onu en duru olarak anlayan E. MACH oldu ve bu karþýçýkýþ nedeniyle
mekaniðin yeni bir temele oturtulmasý gerektiðini ileri sürdü. Bu karþýçýkýþ
ancak genel görelilik ilkesine uygun düþen bir fizik tarafýndan giderilebilir.
Çünkü böyle bir kuramýn denklemleri devim durumu ne olursa olsun her gön-
derme-cismi için geçerlidir.

§ 22 Genel Görelilik Ýlkesinden Birkaç Çýkarsama

§ 20�deki irdelemelerin gösterdiði gibi, genel görelilik ilkesi bizi yerçekimi
alanýnýn özelliklerini salt kuramsal bir yolda türetebileceðimiz bir konuma geti-

15Eðer gönderme-cisminin devim durumu sürdürülmesi için hiçbir dýþsal etkiye gereksinmediði bir
türde ise, örneðin gönderme-cismi biçimdeþ bir çevrim durumundaysa, karþýçýkýþ özellikle önemlidir.
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rir. Daha açýk bir deyiþle, herhangi bir doðal olayýn uzay-zaman geçeðini onun
GALÝLEO bölgesinde bir GALÝLEO K gönderme-cismine göreli olarak yer alýþý
açýsýndan biliyor olalým. O zaman salt kuramsal iþlemler yoluyla, e.d. yalnýzca
hesaplama yoluyla, bu bilinen doða olayýnýn K ile göreli olarak ivmelenen bir
K´ gönderme-cisminden bakýldýðýnda nasýl göründüðünü bulabiliriz. Ama bu
yeni K´ gönderme-cismine göreli olarak bir yerçekimi alaný varolduðu için,
irdelemede yerçekimi alanýnýn incelenen süreci nasýl etkilediði öðrenilir.

Böylece örneðin (GALÝLEO ilkesine uygun olarak) K karþýsýnda doðru çizgide
biçimdeþ bir devim yerine getiren bir cismin ivmelen K´ gönderme-cismi (kutu)
karþýsýnda genel olarak eðri çizgide ivmelenen bir devim yerine getirdiðini
öðreniriz. Bu ivme ya da eðrilik K´ ile göreli olarak baþat olan yerçekimi alanýnýn
devinen cisim üzerindeki etkisine karþýlýk düþer. Yerçekimi alanýnýn bu yolda
cisimlerin devimini etkilemesi bilinen birþeydir, öyle ki irdeleme ilkede yeni
hiçbirþey saðlamaz.

Ama bir ýþýk ýþýný için karþýlýk düþen irdeleme yapýldýðý zaman, temel önemi
olan yeni bir sonuç elde edilir. K GALÝLEO gönderme-cismi karþýsýnda, ýþýk
ýþýný doðru çizgide c hýzý ile yayýlýr. Kolayca görüleceði gibi, ivmelenen kutu
(K´ gönderme-cismi) ile göreli olarak ayný ýþýk ýþýnýnýn yolu bundan böyle bir
doðru çizgi deðildir. Bundan þu çýkar ki, ýþýk ýþýnlarý yerçekimi alanlarýnda
genel olarak eðri çizgide yayýlýrlar. Bu sonucun iki açýdan büyük önemi vardýr.

Ýlk olarak, sonuç edimsellik ile karþýlaþtýrýlabilir. Ayrýntýlý bir irdelemenin
ýþýk ýþýnlarýnýn genel görelilik kuramý tarafýndan verilen eðriliðinin deneyimde
elimizin altýnda bulunan yerçekimi alanlarý için yalnýzca aþýrý ölçüde küçük
olduklarýný göstermesine karþýn, gene de güneþin yakýnýndan geçen ýþýk ýþýnlarý
için bu eðriliðin 1,7 yay saniyeye ulaþmasý gerekir. Bu kendini þu yolda göster-
melidir: Güneþin yakýnlarýnda görünen ve tam güneþ tutulmasý sýrasýnda gözleme
elveriþli olan duraðan yýldýzlarýn güneþten onun gökte bizim açýmýzdan bir
baþka yerde bulunduðu zamanki konumlarýndan yukarýda belirtilen miktar kadar
uzaklaþmýþ görünmeleri gerekir. Bu sonucun geçerliðinin ya da geçersizliðinin
tanýtlanmasý çok önemli bir sorundur ki, erken çözümünü gökbilimcilerden
bekleyebiliriz.16

Ama ikinci olarak bu sonuç, genel görelilik kuramýna göre, daha önceden
sýk sýk deðindiðimiz ve özel görelilik kuramýnýn iki temel varsayýmýndan birini
oluþturan o boþlukta ýþýk hýzýnýn deðiþmezliði yasasýnýn sýnýrsýz bir geçerlik
isteminde bulunamayacaðýný gösterir. Daha açýk bir deyiþle, ýþýk ýþýnlarýnýn bir
eðriliði ancak ýþýðýn yayýlma hýzý yer ile birlikte deðiþtiði zaman ortaya çýkabilir.
Þimdi düþünülebilir ki bu sonuç yoluyla özel görelilik kuramý, ve onunla birlikte
bütününde görelilik kuramý yerle bir olacaktýr. Ama gerçekte bu olmaz.

16Kuram tarafýndan öngörülen ýþýk sapmasýnýn varoluþu 30 Mayýs 1919�daki güneþ tutulmasý sýrasýnda
Royal Society tarafýndan düzenlenen ve gökbilimciler EDDINGTON ve CROMMELIN�in yönetimi altýnda
yapýlan iki araþtýrmada fotoðraflarla saptandý.
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Çýkarýlacak vargý yalnýzca özel görelilik kuramýnýn sýnýrsýz bir geçerlik bölgesi
isteminde bulunamayacaðýdýr; sonuçlarý ancak yerçekimi alanlarýnýn fenomenler
üzerindeki (örneðin ýþýk fenomenleri) etkilerinin gözardý edilebileceði düzeye
dek geçerlidir.

Görelilik kuramýna karþý çýkanlar sýk sýk özel görelilik kuramýnýn genel
görelilik kuramý tarafýndan bir yana atýldýðýný ileri sürdükleri için, iþlerin edimsel
durumunu bir karþýlaþtýrma yoluyla daha duru kýlmak istiyorum. Elektrodina-
miðin geliþiminden önce elektrostatik yasalarýna bütününde elektrik yasalarý
olarak bakýlýyordu. Bugün biliyoruz ki, elektrostatik elektrik alanlarýný ancak
hiçbir zaman tam olarak gerçekleþmeyen durumda, elektrikli kütleler birbirlerine
ve koordinat dizgelerine göreli olarak tam dinginlikte olduklarý zaman doðru
olarak verebilir. Bu nedenle elektrostatik MAXWELL�in elektrodinamik alan
denklemleri tarafýndan bir yana mý atýlmýþtýr? Kesinlikle hayýr! Elektrostatik
bir sýnýr-durum olarak elektrodinamikte kapsanýr; elektrodinamik yasalarý
alanlarýn zamansal olarak deðiþmedikleri durumda doðrudan doðruya elektro-
statik yasalarýna götürür. Bir fizik kuramýnýn onu kendi içinde bir sýnýr-durum
olarak yaþatmayý sürdüren kapsamlý bir kuramýn getirileceði yolu kendisinin
göstermesi onun en güzel yazgýsýdýr.

Tam þimdi ele alýnan ýþýk yayýlmasý örneðinde görmüþtük ki, genel görelilik
ilkesi bize yerçekimi alanýnýn süreçlerin gidiþi üzerindeki etkisini kuramsal
olarak türetme olanaðýný verir � bu süreçlerin yasalarý bir yerçekimi alanýnýn
yokluðu durumunda önceden bilinmek üzere. Ama çözümü için anahtarýn genel
görelilik ilkesi tarafýndan saðlandýðý en çekici soru yerçekimi alanýnýn kendisinin
uyum gösterdiði yasalarýn saptanmasýný ilgilendirir. Ýþlerin durumu þöyledir.

Gönderme-cisminin uygun bir seçimi durumunda (yaklaþýk olarak) bir
�GALÝLEO� bölgesi tarzýnda davranan uzay-zaman bölgelerini, e.d. içlerinde
yerçekimi-alanlarý bulunmayan bölgeleri tanýrýz. Þimdi böyle bir bölgeyi keyfi
olarak devinen bir K´ gönderme-cismi ile iliþkilendirirsek, o zaman K´ ile göreli
olarak zaman ve uzay açýsýndan deðiþebilir bir yerçekimi-alaný bulunur.17 Bu
yerçekimi-alanýnýn yapýsý doðallýkla K´ için devimi nasýl seçtiðimize baðlýdýr.
Genel yerçekimi-alaný yasasý genel görelilik kuramýna göre böyle elde edilebilen
tüm yerçekimi-alanlarý için geçerli olmalýdýr. Tüm yerçekimi alanlarýnýn hiçbir
biçimde bu yolda üretilememesine karþýn, gene de bu özel türdeki yerçekimi
alanlarýndan genel yerçekimi yasasýnýn türetilebileceði umudu tükenmez. Bu
umut çok güzel bir yolda gerçekleþmiþtir! Ama bu hedef üzerine duru bir
görüþten onun gerçekleþmesine ulaþmak için ciddi bir güçlüðün üstesinden
gelmek gerekti, ve bu sorunun özününün derinliklerinde yattýðý için onu okurdan
saklamayý göze alamayacaðým. Þimdi gerekli olan þey uzay-zaman süreklisi
üzerine kavramlarýmýzý bir kez daha derinleþtirmektir.

17Bu § 20�deki irdelemenin bir genelleþtirilmesinden çýkar.
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§ 23 Çevrinen Bir Gönderme Cismi Üzerinde Saatlerin ve Cetvellerin
Davranýþý

Þimdiye dek genel görelilik kuramý durumunda uzaysal ve zamansal verilerin
fiziksel yorumundan söz etmekten amaçlý olarak kaçýndým. Ama böylelikle ken-
dimi belli bir savsaklýkla suçlanacak bir duruma düþürmüþ oldum ki, özel göre-
lilik kuramýndan bildiðimiz gibi, hiçbir biçimde önemsiz ve baðýþlanabilir de-
ðildir. Þimdi bu açýðý kapamanýn zamaný geldi; ama önceden belirtmem gerek
ki, bu sorunun okurun dayancýndan ve soyutlama yetisinden istedikleri hiç de
küçümsenecek þeyler deðildir.

Yine sýk sýk sözünü ettiðimiz o bütünüyle özel durumlardan yola çýkýyoruz.
Öyle bir uzay-zaman bölgesi düþünelim ki, içinde uygun olarak seçilen bir
devim durumundaki bir K gönderme-cismine göreli olarak hiçbir yerçekimi
alaný varolmasýn; öyleyse göz önüne alýnan bölge açýsýndan K bir GALÝLEO
gönderme-cismidir, ve K ile göreli olarak özel görelilik kuramýnýn sonuçlarý
geçerlidir. Ayný bölgenin K ile göreli olarak biçimdeþ bir çevrim durumunda
olan ikinci bir K´ gönderme-cismi ile baðýntýlý olduðunu düþünüyoruz. Tasarýmý
saðlamlaþtýrmak için, K´ gönderme-cismini kendi düzleminde özeði çevresinde
biçimdeþ olarak dönen düzlem bir dairesel disk þeklinde düþünüyoruz. K´ diski
üzerinde özek dýþý bir konumda oturan bir gözlemci yarýçap yönünde dýþarýya
doðru etkiyen bir kuvvet duyumsar ki, baþlangýçtaki K gönderme-cismine göreli
olarak dinginlikte olan bir gözlemci tarafýndan süredurum etkisi (özekkaç
kuvvet) olarak yorumlanýr. Ama disk üzerinde oturan gözlemci gene de diskini
�dinginlikte olan� bir gönderme-cismi olarak görebilir; bunda genel görelilik
ilkesi temelinde aklanýr. Kendi üzerinde ve genel olarak disk ile göreli bir din-
ginlik durumundaki tüm cisimler üzerinde etkiyen kuvveti bir yerçekimi alanýnýn
etkisi olarak anlar. Gene de bu aðýrlýk alanýnýn öyle bir uzaysal daðýlýmý vardýr
ki, NEWTON�un yerçekimi kuramýna göre olanaklý olamayacaktýr18. Ama
gözlemci genel göreliliðe inandýðý için, bu onu rahatsýz etmez; haklý olarak bir
evrensel yerçekimi yasasýnýn saptanabileceðini umar ki, yalnýzca yýldýzlarýn
devimini deðil, ama ayrýca onun tarafýndan algýlanan kuvvet alanýný da doðru
olarak açýklayacaktýr.

Bu gözlemci kendi dairesel diski üzerinde saatler ve cetveller ile deneyler
yapar, ve gözlemleri temelinde K´ dairesel diski açýsýndan zamansal ve uzaysal
verilerin anlamý için saðýn tanýmlar elde etme amacýndadýr. Bu baðlamda
deneyimleri neler olacaktýr?

Gözlemci ilk olarak özdeþ yapýmlý iki saatten birini dairesel diskin özeðine,
ötekini ise çeperine yerleþtirir, öyle ki bunlar dairesel diske göreli olarak
dinginliktedirler. Þimdi ilk olarak çevrinmeyen K GALÝLEO gönderme-cisminin
bakýþ açýsýndan bu iki saatin eþit hýzla gidip gitmediklerini soruyoruz. Bu cisim-

18Alan diskin özeðinde yiter ve ondan dýþarýya doðru uzaklýkla orantýlý olarak artar.



Albert Einstein

96

den yargýlandýðýnda, özekteki saatin hiçbir hýzý yokken, çeperdeki saat ise K
ile göreli çevrim dolayýsýyla devimdedir. § 12�nin bir sonucuna göre, ikinci
saat K�dan yargýlandýðýnda diskin ortasýndaki saatten sürekli olarak daha yavaþ
gider. Açýktýr ki diskte onun ortasýnda oradaki saatin yanýnda oturduðunu
tasarlayacaðýmýz insan tarafýndan da ayný þey doðrulanmalýdýr. Böylece
diskimizde, ya da daha genel olarak, her yerçekimi alanýnda bir saat (dingin
olarak) yerleþtirildiði yere göre daha hýzlý ya da daha yavaþ gidecektir. Öyleyse
zamanýn gönderme cismine göreli olarak yerleþtirilmiþ saatlerin yardýmý ile
ussal bir tanýmý olanaklý deðildir. Daha önceki eþzamanlýlýk tanýmýmýzý burada
uygulamak istersek, benzer bir güçlük kendini gösterecektir; ama bu konuya
daha öte girmek istemiyorum.

Ama uzaysal koordinatlarýn tanýmý da burada ilk olarak üstesinden geline-
meyecek güçlükler sunar. Eðer disk ile birlikte devinen gözlemci ölçme-çubu-
ðunu (diskin yarýçapýna göre küçük bir çubuk) diskin çeperine teðet olarak
yatýrýrsa, o zaman GALÝLEO dizgesinden yargýlandýðýnda çubuk 1�den daha kýsa
olacak, çünkü devinen cisimler § 12�ye göre devim yönünde bir kýsalmaya
uðrayacaklardýr. Buna karþý ölçme-çubuðunu disk yarýçapý yönünde yatýrýrsa,
K�dan yargýlandýðýnda çubuk herhangi bir kýsalmaya uðramayacaktýr. O zaman,
eðer gözlemci ölçme çubuðu ile ilkin diskin çevresini, sonra çapýný ölçer ve bu
iki ölçüm sonucunu birbirine bölerse, bölüm olarak tanýdýk π = 3,14... sayýsýný
deðil, ama daha büyük bir sayýyý bulacak,19 ve bu arada K ile göreli olarak
dingin bir diskte bu iþlem doðallýkla tam olarak π sayýsýný verecektir. Böylece
ÖKLÝDES Geometrisinin önermelerinin çevrinen disk üzerinde ve dolayýsýyla
genel olarak bir yerçekimi alanýnda saðýn olarak geçerli olamayacaklarý tanýt-
lanýr, en azýndan çubuða tüm konumlarda ve her yönelimde 1 uzunluðunu yük-
leyecek olursak. Ayrýca doðru çizgi kavramý da böylelikle anlamýný yitirir. Buna
göre disk ile göreli olarak x, y, z koordinatlarýný özel görelilik kuramýnda yarar-
landýðýmýz yönteme göre saðýn olarak tanýmlayacak bir durumda deðiliz. Gene
de olaylarýn koordinatlarý ve zamanlarý tanýmlanmadýðý sürece, içlerinde bu
koordinat zamanlarýnýn bulunduðu doða yasalarýnýn da herhangi bir saðýn
anlamlarý yoktur.

Böylece þimdiye dek genel görelilik üzerine dayandýrdýðýmýz tüm vargýlar
sorgulanýyor görünür. Gerçekte evrensel görelilik konutlamasýný saðýn olarak
uygulayabilmek için ince bir dolambaca gereksiniriz. Aþaðýdaki irdelemeler
okuru buna hazýrlayacaktýr.

19Bütün bu irdeleme boyunca (çevrinmeyen) GALÝLEO K dizgesini koordinat-cismi olarak uygulamak
gerekir, çünkü özel görelilik kuramýnýn sonuçlarýnýn geçerliði yalnýzca K ile göreli olarak kabul edilebilir
(K´ ile göreli olarak bir yerçekimi alaný egemendir).
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