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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 usdýþýnýn ussal olduðuna inanmaya götürdü. Albert Einstein fizik biliminde tam olarak
yirminci yüzyýlýn en popüler sanatçýsý sayýlan Pablo Picasso’nun resim sanatýnda 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, bütünün 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 kavramsýzlaþtýrma temelinde gerçekleþtirdi. Bu ‘felsefe’ geometrinin fizikselleþtirilmesine
de izin verir ve buna göre örneðin kavramsal nokta boyut kazanarak görgülleþtirilir, 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 olacaktýr, çünkü yanýlgý da týpký gerçeklik gibi usun, insan düþünce yetisinin kendi7
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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 güzelin ve çirkinin ötesine geçerek estetik deðeri silmesi gibi. Göreci bir etiðin ve
göreci bir estetiðin bu kavramlarýn yokluðuna vardýðý bilinir. Genel olarak görelilik 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 geniþlikli 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. Gerçekte, Einstein yalnýzca modern bilinçte kendinde daha þimdiden usdýþý olan,
henüz us ve bilgi ile tanýþmamýþ olan eðilimleri okþadý ve usdýþýna karþý bütünüyle 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 saðlayarak 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 bozmaksýzýn 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 kuramýnýn 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 bütününe 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 olduklarýný, 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. Mantýksýzlýklarý 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 olamaz. Ama gene de inanmak zorunlu olarak bilmek deðildir. Ýnsanlar bilmediklerine, anlamadýklarýna ancak inanabilirler. Ama bilgisiz inanç boþinançtýr. Tertullian’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 yollar 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 duyumsar. Ama saçmayý temel yapabilen bir ‘mantýk’ tipi de vardýr. Örneðin matematikçi 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 kendisinin bir yanýlgý olmadýðýnda diretir. Ve doða biliminin tarihindeki yanýlgýlarýn
9
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kütlesi pekala bir buz daðýnýn su altýndaki bölümüne benzetilebilir. Doðal mantýðýn 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 küçüklükler 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 bilimlerinde 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 ussallýk 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 soyutluðundan ve doðal mantýk için anlaþýlýr olmayan sayýltýlarýndan ötürü öðretilmesi
olanaksýzdý, ve kýsa bir süre içinde gözardý edilmeye, özellikle Nice Kuramýnýn baþarýsý karþýsýnda giderek alay konusu edilmeye baþladý. Görelilik kuramýnýn 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 hiçbirþey 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 önceden kabul edilen görüþlere ayarlanýr. Tüm fiziksel varoluþun yaratýlýþý verildiðine
göre, yaratýlan tüm gereç fiziksel olmayan kaynaklardan saðlanýr. Bu ‘mantýk’
10
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nedensellik ile saltýk olarak geçimsiz bir kavramý, doðanýn doða-dýþý ve doðaüstü bir baþlangýcý tasarýmýný gerektirir — uzay-dýþý ve zaman-dýþý bir ‘nedenselliði.’ Eðer bu fizik ise, fiziðin kendisi tüm usun ve saðduyunun bir yana atýlmasýný 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, bilmemenin 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 karakterini 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 yanýsýra 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 kitapçýðýnda da kullandýðý ayný eðretileme ile, uzay ve zaman kavramlarýnýn “a priorinin 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 göstererek David Hume’a borçlu olduðunu kabul ettiði ‘felsefi’ temeldir. Ve kavramlar
bu öznellikleri içinde, “deneyimlerimizin karmaþasýný temsil etmeye hizmet ederler.” 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 düþünüldüðü sürece vardýr. Yani yalnýzca düþüncede vardýr ve kendinde realitesi
yoktur. Ayný öznelciliði Berkeley’de ve Hume’da, Kant’ta ve daha sonra Kopenhag okulunda, Niels Bohr ve Werner Heisenberg’de buluruz. Einstein Göreliliðin Anlamý’nda þöyle yazar (1950, s. 2):
“Kavramlarýmýz için ve kavramlarýmýzýn dizgesi için biricik aklama deneyimlerimizin karmaþasýný temsil etmeye hizmet etmeleridir; bunun dýþýnda hiçbir
meþruluklarý yoktur. Felsefecilerin belli temel kavramlarý onlarý denetim altýnda tutmamýza izin veren görgücülüðün [empiricism] temelinden a priorinin
yüksekliklerine uzaklaþtýrmakla [!] bilimsel düþünmenin ilerlemesi üzerinde
zararlý bir etkide bulunduklarýna inanýyorum. ... [B]u idealar-evreni deneyimlerimizin 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 böylece 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 NEDENSELLÝK nesnel bir iliþki, nesnel bir anlamý olan bir kavram deðil, ama yalnýzca sýk
sýk gözlenen iki ardýþýk olay arasýnda salt alýþkanlýk temelinde kurulan bir çaðrýþým sorunudur. Bu çaðrýþýmlar temelinde yorumlanan realite gerçekten de soyut bir idealite, yalnýzca insan beyninde kurulan bir öznellik, bir Gedankendingdir. 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 ‘felsefi’ 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 zaman 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 gerektiðinin düþünülmesi gibi, görgül bilimler de Bilim olabilmek için kavramsalmantýksal 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 görünende mantýksal zorunluðun gösterilmesini gerektirir. Kavramsýz deneyimin
kavramý aklamasý düþüncesi bu düzeye dek salt bir düþüncesizliktir, çünkü deneyim olarak deneyim düþüncesiz, kavramsýzdýr. Ona belirli biçim usun kategorileri tarafýndan verilir ve bu konuda modern dönemde özellikle ilgili olan
kavrayýþ yine Kant’ýn felsefesinde bulunur, üstelik bu felsefe görüngünün ötesine geçememede diretse bile.
Tüm kuþkuculuðuna karþýn, Kant’ýn felsefesinde gerçekten felsefe adýna yaraþýr 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 kendisinin 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 bildiðin13
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den çok daha fazla düþüncenin bulunduðu, ve sandýðýndan daha iyi olduðudur; ya da, eðer Fizikte düþünce bir bakýma kötü birþey sayýlacaksa, sandýðýndan 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’ sözcüðüne yüklenen tüm dýþsal-tarihsel ývýr zývýrý bir yana býrakýrsak, anlatým ‘fizikötesi’ 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, fenomenal Doðanýn kendisinin özünü belirlediklerini ve bu anlamda nesnel de olduklarýný 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 söylememiz olanaksýzlaþýr. Ve kavramsýz, biçimsiz, belirlenimsiz bir Doðanýn bilgisinden 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 düþünce pahasýna duyulara yetkin olmadýklarý bir iþlevi yükleyen ve düþünceyi duyularýn bir türevine indirgeyen kuþkucu inaklardan onay beklememesi gerekir. Bu
onay deðersizdir. Duyu duyumsar. Duyumsamanýn Varlýðýn çýkarsamasýna götürdüðü 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 görgücülerden 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 kavramsal Biçimdir. Ýþin gerçeði duyusal algýnýn (ya da gözlem ve deneyimin) kendisinin özsel olarak bir düþünme edimi olduðudur. Kiþi orada ancak düþünebildiðini 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 özgürleþtiren 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 deðildir” 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]isimler, 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 görüldüðü 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 okuyabilirdi, ve onda kavramlarýn, idealarýn nasýl yalnýzca öznelliðe sýnýrlý olmadýklarý, 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 olgusallýðýna 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,
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Descartes’ýn sözlerinin gösterdiði gibi modern dönemde bu ‘devrim’ çok daha
önceden yapýlmýþ ve dahasý, Kant’ýn tersine, dýþsal olgusallýðýn ya da kendindeÞeyin 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 belirlenen 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 arasýndaki, 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 deðildir. Maxwell þöyle sürdürür:
“Þimdi bana öyle görünüyor ki, uzayýn üç boyutu olduðunu söylediðimiz
zaman yalnýzca bilinen üç boyut ile eþgüdümlü bir dördüncü boyutu tasarlamanýn 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 çevremizdeki dünyadan aldýðýmýz izlenimler dizisini yöneten yasalarla çakýþtýðý,
ve dolayýsýyla arý uslamlamanýn insana [dünyanýn] düzeneði üzerine bir kav16
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rayýþ kazanma yeteneðini verdiði buluþunun doðrudan bir sonucuydu.” “[D]ýþsal 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 belirlidir, 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 varoluþuna, nedenselliðe, belirlenimciliðe inancýndan hiçbir zaman vazgeçmedi —
inancýný bilgiye yükseltip yükseltmediði bir yana.
Einstein’ýn dehasý determinizmi indeterminizm temelinde savunduðunu anlamasýna 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 ruhbilimsel-algýsal bir bilgikuramýnýn öznenin dýþýna çýkamayacaðýný göremedi.
Aþýrý, düþüncesiz, ya da açýkça saçma savlar durumlarda insanlar sýk sýk anlamadýklarýný yok sayma ve bu tür saçmalýklarý bilinçlerinden silme eðilimi gösterirler. Einstein durumunda bir deha böyle þeyler demek istiyor olamaz diye
düþündüler ve doðal bilincin revizyonizmi ile kuramdan onda usdýþý olan ayýklayýp 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 býrakmýþken.
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’ biçiminin Einstein’ýn görelilik kuramýnýn da temelini saðladýðý göz ardý edildi. Aslýnda herþey bütünüyle açýkta yatýyordu. Eðer uzay ve zaman kavramlarýnýn göreci/
ruhbilimsel yorumunun mantýksal olarak bu kavramlarýn nesnelliðinin reddedilmesi 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 varolmasý” 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, Aristoteles 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 usunun ve yüreðinin birlikte katýldýklarý en sert, en gözüpek, ve en güzel tartýþmalardan 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 uzanmaya çalýþtý, ve popüler bilinç ona övgülerinde onunla birlikte kendini de kolayca Gerçeðin o yüksek alanýna taþýdýðýna inandý. Darkafalýlar, kraldan fazla
kralcýlar kitlesel ölçekte görelilik kuramýný öðretmeye, popülerleþtirmeye baþladýlar.
Bilim ve felsefe tarihi boyunca, görelilik (aslýnda sonsuzluk) tartýþmasýna katýlan tüm yanlar ileri sürdüklerinde en saðlam, en saðýn mantýklarýný ortaya sürdüler. 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 dizgesinin 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 — birbirlerinden 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 durumunda kendini gösteren ayný çatýþkýnýn çözümünün onunla uðraþýlmamasý gerektiði 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-süreksizlik ve saltýklýk-görelilik gibi tartýþmalarda da insan anlaðýnýn çözmesi olanaksýz 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 yetenekleri 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 yeteneklidir. 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 devinmek 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 karþýlaþtýrýl19
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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 paradigmalar 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 kendinin tüm Realite olduðunun bilgisidir. Onun gerçeði ya da kavramý baþkalýðý
saltýk olarak olumsuzlamak, realitenin kendisinin özsel olarak kavramsal ve böylece ussal olduðunu doðrulamaktýr. Doða araþtýrmasý her biçiminde, engin uzaklýklardaki 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 olduðu 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, pozitivizmin 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 irrasyonalizmin sandýðý gibi tüm bilimsel birikimden soyutlanmýþ ve yalýtýlmýþ tekil buluþlar deðildirler. ‘Eþölçümsüz’ (= kiþiye/kümeye özel) ‘kavramlara’ dayalý küme
kurgularý da deðildirler. Ama bu tür solipsist/pozitivist bakýþ açýlarý ile ilgilenmek, giderek bir ‘eleþtirilerine’ giriþmek düþünceyi gerçekten de bunlarýn kendileri denli anlamsýz ve verimsiz sýkýcý bir uðraþa sürükleyecektir. Deðerlerini,
yani deðersizliklerini görebilmek için yalnýzca bu pozitivist anlatýlarýn mantýksal-kavramsal yoksunluklarýna bakmak yeterli olmalýdýr. Thomas Kuhn’un
birbirlerini olumsuzlamayan, birbirlerine dayanmayan, bir süreklilik göstermeyen 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 kavramsal sürekliliði görmek için pozitivist kavramsýzlýktan, analitik soyutlamacýlýktan, katýksýz bir görecilikten daha baþka bir bakýþ açýsýna gerek vardýr. Sürecin momentleri olan bilimsel dizgeler, tüm çabalarýna karþýn zamaný gelmedikçe
kendi kýsýtlamalarýný aþamayan bu kuramlar her biri kavramsal bütüne daha anlaþýlýr, daha tutarlý, daha tam bir yapý vermeye çabalayan usun mantýksal giriþimlerini 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 bulmak gerekir. Kavramýn deneyim alaný üzerinde yeniden açýnýmý deneyimin kendisinin 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 cetvelin ölçülerinde saðýnlýðý yakaladýðýný sanýrken gerçekte kavramýn sonsuz
saðýnlýðýný sonsuza dek yitirdiðini anlamaz. Olguyu Kavramýndan, Þeyi Ýdeasýndan 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 yanlarýnýn 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 elektromanyetik 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 okulunun 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 baþlýca 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 saðladýðý için bütünüyle doðru olamaz. Ve Einstein genel göreliliði, elektrodinamiði ve öðesel parçacýk kuramýný yaklaþýklýklar ve sýnýrlayýcý durumlar
olarak kapsayacaðýný umduðu daha genel ‘birleþik alan kuramý’ için araþtýrmaya 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 sorgulanmamasý 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 (“öðesel” 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 alanýna 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 örneðinin 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 görelilik kuramýnýn bir sonucu deðildi. A. Pais ve Lorentz bu kütle artýþý için matematiksel 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 çýkarsamaydý. 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 deðiþmez 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 kavramlarýnýn 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 geometri 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 Teoremini 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 baþlýca Birleþik Devletler’de olmak üzere yaygýn bir akademik parodiye dönüþmüþtür. ‘Yeni Fizik’ de denilen bu kuramý nitelemeye en az uygun olan terim
rasyonalizmdir. En uygun olaný irrasyonalizmdir. Eðer ‘usdýþý’ anlatýmý bir suçlama olarak görülecek olursa, ‘usu’ yadsýmanýn ‘usdýþý’ný doðrulama olduðunu
çýkarsamak bir haksýzlýk yapýlmadýðýný görmek için yeterli olmalýdýr. Nedensellik, 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’ olduðunu söylemek ne dediðini bilmemektir.
Einstein’ýn görgücülüðü modern dönemde pozitivizm (daha doðrusu, man23
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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 Weinberg’in þu sözleri eðilimi temsil edicidir:
“Önemli olan þey gökbilimcilerin fotoðraf levhalarý üzerindeki imgeler üzerine, izge çizgilerinin sýklýklarý vb. üzerine tahminler yapabilmektir, ve bu
tahminleri yerçekimi alanlarýnýn gezegenlerin ve fotonlarýn devimleri üzerindeki 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 mekaniðine 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, nedenselliði siler silmez evrenin kendisi þizofrenik olur. Ve ‘kaos kuramcýlýðý’ adý altýnda 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. Feynman’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 phenomenon 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 dizgesini 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 Üniversitesinden James B. Hartle ve Kaliforniya Uygulayýmbilim Kurumundan Murray 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 fizikçisi 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 fýþkýrmasýna uðradýlar. Geniþlemeden sonra bölgeler öylesine engin uzaklýklar
tarafýndan ayrýldýlar ki, büyük ölçüde birbirlerinin etkileri dýþýnda kaldýlar.
Sonuçta ayrý ayrý kozmozlar oluþtu. — Kurtdelikleri. Cambridge Üniversitesinden Stephen W. Hawking, Harvard Üniversitesinden Sidney R. Coleman 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-desaclara [= çýkmaz sokaklar; burada: tüp dipleri] ya da bizimki denli büyük
baþka evrenlere götüren kurtdelikleri yaratýr. — Kendin-Yap Evreni. Massachusetts Uygulayýmbilim Kurumundan Alan H. Guth laboratuarda bir evren
yaratmanýn olanaklý olduðunu düþünür. Görevin bir tencere dolusu özdekten biraz daha çoðunu gerektireceðini söyler. Ýþin güç yaný özdeði bir karadelik 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, birçoklarý [Kopenhag okulu] olgusallýðýn nesnel bir tablosunun olanaksýz olduðunu ileri sürerler. Bununla birlikte, aramýzdaki iyimserler (ki kendimi onlardan biri sayýyorum) bu görüþe umutsuzluktan doðan felsefi bir aþýrýlýk olarak
bakarlar. Umuyoruz ki þimdiki düþünme dalgalanmalarý yalnýzca eski inançlarýn 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 baþkalarýndan 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 fenomenlere iliþkin kuramýn tutarsýzlýðýný gördüðünü anlatýr. Michelson-Morley
deneylerinin olumsuz sonuçlarýnýn dikkate alýnmasý ve ýþýk hýzýnýn deðiþmezliðinin 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” olduðunu 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 uzadýya 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 & Telescope, 27 (4), 217; 1964). Kaymalar her yöne daðýlmýþtýr, ve pekçoðu beklenen
kaymanýn kendisi kadar büyük miktarlarda ters yönlere gider. Baþlangýçta görelilik kuramýný doðruluyor olarak yorumlanan 1919 ve 1922 verilerinin daha öte
yoklanmasý daha büyük bir kaymanýn olduðunu, bu yüzden ölçümlerin küçültüldüðünü 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 yetersizliðinden ötürü. Realite ussaldýr, yani kurama göre, yasaya göre davranýr, ve
gerçek kuramýn, Realiteyi kavramsal yapýsýnda yeniden kuran kuramýn belirlediði 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 savunmasý kýlgýsal olarak Nazi köleliðini desteklemesi ile birlikte gider. Ýkinci Dünya
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Savaþý sýrasýnda Hitler Almanyasýnda kalmayý yeðleyen bilim adamlarý ile birlikte Nazi rejimi için çalýþtý. Führer için nükleer bombanýn yapýmý baþlýca amacýydý. 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 yoktur. 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 Kavramlarý görelilik kuramý ve onun sözde matematiði tarafýndan silinir. Yerine
açýkça Nice ya da Quantum dediðimiz sonlu nicelikler geçirilir. Eðer buna matematik 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 bilimler durumunda olduðu gibi, bir bilim düzeyine yükseltiliþini, Einstein’ýn barbarca ‘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 — Descartes 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 makinesi gibi iþler, ve pragmatik eðitim yalnýzca önüne sunulanlarý kavramaksýzýn
bellemekle, ezberlemekle ve onlardan elde edilen sonuçlarýn yararlýðý ile, sonuçlarla ilgilenir.
Görgücülüðün matematiði de deneyimsel olan üzerine, ya da daha iyisi, duyusal-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 bulacaktýr. ... [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 olduðunu, 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 özgüdür). “[Bu] gözlemlerin biricik amacý sonsuzun doðasýnýn belirleyici durulaþtýrmasýnýn 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 izleni29
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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 bunlarýn fiziksel noktalardan oluþmuþ olduklarýný söylemek anlamýna geldiði görülecektir. 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 kendisinden 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 bakýþta 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 doðrulanmýþtýr. 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 süreklinin 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 bekleneceðinden 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 gerekir. 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. Öklides 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 baðdaþabilirdirler. 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 sonluluðu 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 açýdan, 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 kavramlar olarak bir yana atan bu bakýþ açýsý, bu ussal sakatlanmasýna karþýn, matematik 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 kaygýsýdýr.
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 yinelemeden 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 sürekliliðe 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 çatýþ31
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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 baþarýlýr! 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 küçüklükleri 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 kurulamaz” 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 gerekirdi. 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 bulunamayacaðýmýz denli hýzlý bir devime ulaþmaksýzýn bu sonsuza dek sürer. Ve
32

Görelilik Kuramý: Felsefesiz ‘Bilim’

tersine, bir devim ne denli yavaþ olursa olsun, onu daha yavaþ ve daha da yavaþ
kýlabiliriz, ve böylece bu dinginliðe düþmeksizin bir küçük dereceler sonsuzluðuna inmeyi sürdüremeyeceðimiz bir yavaþlýk derecesine ulaþmaksýzýn sonsuza 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 tersine, 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 ulaþmaksýzýn 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 sürdürebiliriz. 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 söylemektir, öyle ki tümü de yokluk ve sonsuzluk arasýnda ama bu uçlardan her
zaman sonsuz ölçüde uzak olarak kalýrlar. Bu gerçekliklerden hiç biri tanýtlanamaz, ve gene de geometrinin temelleri ve ilkeleridirler. Ama onlarý tanýtlamaya yeteneksiz kýlan neden bulanýklýklarý deðil, tersine aþýrý duruluklarý
olduðu için, bu tanýtlama yoksunluðu bir eksiklik deðil, tersine bir eksiksizliktir.”
Pascal, biraz erken de olsa, Hilbert’in ve benzeri kafa yapýlarýnýn yaratabileceði tartýþma için þunlarý söyledi: “Bu önemsiz noktalarda oyalanmak sýkýcýdýr, ama çocuklaþma zamanlarý da vardýr.”
Schrödinger de Hilbert ile anlaþmaz. Tüm yirminci yüzyýl matematikçi ve
fizikçilerinin Hilbert’in ve Einstein’ýn diyalektiði anlamayan analitik yorumlarýný izlediklerini düþünmemeliyiz. Yine özdeksel sürekliliði anlamayan irrasyonalist Heisenberg’in parçacýk mekaniðine büyü öðeleri ekleyen ‘belirlenimsizcilik’ 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, imgelemeye 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 anlamayan 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 olursam, 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 nice34
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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 ulaþmaksýzýn 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 gerçekliðini 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 isteminde 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 karþýtlar 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. Einstein (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 deðerdir!
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: “Sonuçlarým çoktandýr elimde, ama yalnýzca onlara nasýl ulaþacaðýmý henüz bilmiyorum” :: “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 tutarlýklarýný 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.
36

Görelilik Kuramý: Felsefesiz ‘Bilim’

Bu bakýþ açýsý matematiði önemsizleþtirmekle ya da deðersizleþtirmekle ilgilenmez. Tersine, matematiðe deðer vermek onun doðru kavramýný ve anlamýný
saptamayý gerektirir. Ona ondan beklenmeyeni yüklemek anlamsýzdýr. Matematiðin 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. Newton’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. Matematiksel fizik son söz deðildir, ve kavramlar arasýndaki iliþki eytiþimsel doðasýnda saptanmadýkça henüz herþey anlamsýzdýr, ve kuramlar yalnýzca güvenilmez 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 Researches in Electricity’sini baþtan sona okumadan konu üzerine hiçbir matematiksel 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 bulmadýklarýný biliyordum. Ayrýca bu uyumsuzluðun yanlardan herhangi birinin
yanýlýyor olmasýndan doðmadýðý kanýsýndaydým. Faraday’ý incelemeyi sürdürürken, 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 karþýlaþtýrýlabilme 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 bulmakla yetiniyorlardý. Faraday’ýn kavramlarý olarak gördüðüm þeyleri matematiksel
bir biçime çevirdiðim zaman, genel olarak iki yöntemin sonuçlarýnýn çakýþtýðýný buldum, öyle ki her iki yöntem tarafýndan da ayný fenomenler açýklanýyor ve ayný eylem yasalarý çýkarsanýyordu, ama Faraday’ýn yöntemleri
bütünden baþlayan ve çözümleme yoluyla parçalara ulaþan yöntemleri andýrýrken, sýradan matematiksel yöntemler parçalardan baþlama ve bütünü bireþim yoluyla üretme ilkesi üzerine kuruluydular.
Ayrýca matematikçiler tarafýndan keþfedilen en verimli araþtýrma yöntemlerinden 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 yönteme 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 incelemede bulurlar, ve kavramlarýn terimlerinde uygun anlatýmlarý temel olarak
Faraday’dan türetilmiþlerdir.”
Maxwell matematik ile temsil ettiði olgusallýk arasýnda iþleyen andýrýmý vurgular. 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 Ölçüsünün saðýn bir biliminin gereðini gösterir.
Maxwell’in matematiksel dili ve Faraday’ýn deneysel dili bir ve ayný gerçekliði, bir ve ayný olgusallýðý anlatýrlar. Hiç kuþkusuz, Maxwell’in formülasyonlarý henüz bütün evreni açýklamayý baþaramazlar. Ama mantýksal saðlamlýklarý hem daha öte buluþlara izin verir, hem de böylelikle onlarý daha tam bir
biçimleniþe yükseltmenin zeminini saðlar. Doðal bilimlerin geliþiminde sürekliliðin 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 yanlýþtýr. 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 tikelliklerini 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 uyarlanamayacak 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 ruhbilimsel 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 anlayamadýðý 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 müzelerden 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 ‘açýklamalarýndan’ 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, karþýmýzda 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 düþünülmeksizin iþlemler sürdürülür. Einstein baþlangýçta genel görelilik kuramýnýn
o sýralarda geçerli sayýlan duraðan evren modelini doðrulayacaðýný sanýyordu.
Beklentisinin tersine, matematiksel çözümlemeler ‘küresel’ evrenin kendi aðýr39
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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 matematiksel 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 anlamaz 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 sürülmesinde 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 tanýtlarýný 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 þeylerin ilkeleri olduðunu, tüm þeylerin sayýlar üzerine modellendiðini düþünüyorlardý. 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 gereksiz 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 mate41
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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 olmayanlarý 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 saðladýðýna inanýyorlardý —, onlarýn zamanýmýzýn sýradan matematiðinden çok daha
baþka bir Matematik türünü tanýmýþ olduklarý kuþkumda doðrulandým.” “Matematikte 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 göstermeyeceðim.”
***
Görelilik kuramý için ‘matematiksel’ tanýtlama da týpký deneysel ‘tanýtlama’ gibi
arkadan gelir. Ve týpký deneysel ‘tanýtlama’ durumunda olduðu gibi, matematiksel aygýt da yalnýzca önceden saptanan vargýlara ayarlanýr, ‘anlaþýlmasý’
olanaksýz usdýþý bir yolda uygulanýr. Böyle bir matematik yalnýzca tensör kalkülüs 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 tersine, hiç kuþkusuz ikincildir. Einstein’ýn kendisi bir kuramýn kavramsal yapýsýnda 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, “yüzeysel 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 überflussige 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 baþarabilmiþ deðildir. Einstein 1912’den sonra Lorentz dönüþümlerinin genel görelilik 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 çalýþmasýndaki yanlýþlarýný gösterir. 1914’te Einstein kuramýn bu yanlýþ biçimi üzerine her biri iki saatlik altý ders verdi (Einstein’ýn dinleyicileri sürekli olarak
ayný entellektüel iþkenceyi yaþadýlar.) Hilbert ve Klein de dinleyiciler arasýndaydý 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 bükülme, genleþme, kýsalma gibi ‘geometrik’ olaylardýr. Böyle etkilenmeyen uzay
(ve zaman) ‘saltýk’týr ve ‘saltýk’ uzayýn belirlenimi saltýk geometriyi öngerektirir. 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 konutlamalarý 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 uzatýldýklarýnda 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 sürmektir, 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 uzatýldýklarýnda 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 üzerindeki 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 noktadan 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 unutmayalým] 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 vargýsýný çýkarmayacaklardýr. Bunu görmek için, iyi bir yaklaþýklýk olarak yüzeyin
küresel olduðunu ve yassý bir yaratýðýn [yerküre üzerinde] A noktasý ile belirtilen Kuzey Kutbundan yola çýkmak üzere üçgen bir yolcuða baþladýðýný varsayalým. 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 toplamýnýn yalnýzca 180° olmasý gerekirken, kendisi sola üç kez dönerek toplam
270° olan bir dönüþ yapmýþtýr. Bu dönüþleri yapmýþ olmasý dýþýnda, yassý yaratýðýmýz 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 bastýrýldýðýný doðal bilincin kendisi de herþeye karþýn dolaysýzca algýlar, 2 + 2 = 5
olmadýðýný herþeye karþýn bilir, çünkü kendinde ussaldýr. Ama usdýþýný doðrulamada 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’ kullanýldýðýný merak etsek de, çocuklaþmayý bu düzeye dek götürmenin burada hiçbir
gereði yoktur).
Geometrinin ussal olmasý ölçüsünde, realiteye uygulanmasý, bilimlerde kulla45
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nýlmasý realitenin kendisinin ussallýðý/yasallýðý varsayýmý üzerine olanaklýdýr.
Ve özdeksel evrenin sonsuzluðu ve sürekliliði içermesi kavramý üzerine olanaklýdýr. Ama usdýþý bir ‘geometri’ yasal/ussal bir evren ile baðdaþmaz. Çýlgýn bir
evren ile baðdaþýr. Ve özdeksel evrenin ‘çýlgýn,’ ‘saçma,’ ‘usdýþý’ olduðunu doðrulamak 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 bütünüyle 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 irrasyonalizmin sözde kavramlarýný üretme yolu için vurgulandýðý gibi bütünüyle ‘ruhbilimsel’dir. Ve bu yüzden yalnýzca ‘ruhbilimsel’ çözüme açýktýr. Mantýða kapalýdýr.
***
Belitler tanýtlanabilir mi? Görünürde felsefecilerin kendilerinin çeliþkili bildirimleri 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 gerektirmezler, tersine kendileri tanýtlamanýn dolaysýz baþlangýç noktalarýný verirler.
Ama Aristoteles tanýtlama sözcüðünü kullanýrken onunla anladýðý þeyin “bilimsel 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 çözümlemesini 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 “görülür 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, tanýtlamanýn tasým süreçlerini, doðal uslamlama aygýtýný gerektirmesi ölçüsünde,
geometrinin belitleri öylesine temel gerçekliklerdir ki, onlarý teoremleri tanýtlamada kullanýlan uslamlama yöntemleriyle gerçeklemek olanaksýz ve anlamsýzdýr. 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 çýkarsanmasýdýr. Bu çýkarsama ayný zamanda varoluþlarýnýn gerçeklenmesi, mantýksal
zorunluklarýn gösterilmesi olduðu ölçüde, hiç kuþkusuz tasýmlara dayalý tanýtlama ile bir ve ayný amacý, gerçekliði paylaþýr. Ama burada, arý kavramýn alanýnda, 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 kendiliðindenaçýk geometrik kavramlarýn üzerinde durmanýn hiçbir gereði yok gibi görünür.
Ama bu bakýþ açýsý rasyonalizminde bile pragmatik olan modern eðitimin geometriyi 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. Tanýtlamanýn 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 baðýmsýz bir bilgi” olmasý anlamýna gelir. “Zorunluk ve saðýn evrensellik bir a priori
bilginin güvenilir ýrasallarýdýrlar ve ayrýlamamacasýna birbirlerine aittirler [zorunluk = evrensellik]” (AUE, B 4). Ve Kant bu zorunluk ve evrenselliðin mantýksal 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 gösterecektir.
Önerme sentetiktir, der, çünkü “doðru kavramým [mein Begriff vom Geraden]
büyüklük/nicelik ile ilgili hiçbirþey kapsamaz; tersine, kapsadýðý salt bir niteliktir.” Böylece, Kant’a göre, ‘en kýsalýk’ doðru çizgi kavramýna özünlü deðil ama
dýþarýdan yapýlan bir katkýdýr. Her nasýlsa yapýlmayabilir: Ve bu durumda geometrik belitlerin olumsal olgu gerçeklikleri olacaklarý, ve hiçbir çeliþkiye düþülmeksizin 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 altýndadýr. Bu sezgisel yapýþtýrma, ekleme, katma vb. edimi yargýnýn a priori olmasýný, 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 yüklemin 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 öznelciliðinin 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 temellerinde 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, düzlem vb. ile iliþki içinde deðildir (eðrilik dolaysýzca bir düzleme geçildiðini gösterir). 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 özellikle 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 koþutluk 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 boyutlarý 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 önermelerdir. varoluþ konutladýklarý için konutlamalardýr.
Vargý

Fizikçilerin Görelilik Kuramýna genel yaklaþýmlarý yaygýn olarak kabul görmesini 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 gerçek50
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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 onaylanýrsa bilimseldir. Pozitif bilim ve onun kendisinden daha iyi olmayan pozitivizm 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 “uzayzaman 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 bildirimlerine 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 görüþlerini 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 geometrisine 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 gelenekleri 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 çarpýcýdýr, ve sýk sýk fizikçi tarafýndan mý yoksa Doðulu gizemci tarafýndan mý
yapýldýklarýný söylemenin hemen hemen olanaksýz olduðu bildirimlerle karþýlaþacaðýz.”
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 bütünüyle 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 milyonlar 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 geçmeleri 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 olmayan 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 yapýlamayacaðýný, iþin gerçeðinin öðrenilemeyeceðini, gerçeklik sorununa, bilim ve felsefeye çok daha ciddi
bir kararla yaklaþýlmasý gerektiðini gösterir. Burada konu üzerine daha öte ayrýntýya girmemiz gereksizdir.
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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